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Defensoria Pública de Minas realiza campanha de arrecadação 
para a celebração do VI Dia Mundial dos Pobres

Mutirão das Famílias 2022 dobra meta inicial e totaliza 2.311  
atendimentos em BH e em mais 41 unidades da DPMG

Com a participação de 22 corregedoras e corre-
gedores-gerais, a 58ª reunião ordinária do Conse-
lho Nacional de Corregedores-Gerais das Defen-
sorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da 
União (CNCG-DPE/DF/DPU) pautou temas atuais e 
comuns às Defensorias Públicas. O encontro acon-
teceu em Belo Horizonte, na quinta e sexta-feira, 
dias 20 e 21 de outubro.  

DPMG sedia reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais 
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/ DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais totalizou 
2.311 atendimentos no Mutirão das Famílias de 
2022. Destes, 65,73% resultaram em acordo entre 
as partes, o que significa a solução definitiva de 
uma pendência e, consequentemente, a pacifica-
ção familiar. O resultado total dos atendimentos 
representa um aumento de 20% em relação ao 
mutirão de 2019 (pré-pandemia) e superou as ex-
pectativas. A estimativa inicial era fazer cerca de 
mil atendimentos. Este foi o primeiro Mutirão das 

Famílias pós-pandemia de Covid-19 e realizado de 
forma híbrida – presencial (74,51% dos atendi-
mentos) e virtual (25,49%).

A ação, realizada todos os anos, tem o objetivo 
de buscar a conciliação em casos de conflitos na 
área do Direito da Família – como divórcio, guar-
da de filhos, investigação de paternidade, entre 
outros – por meio da solução extrajudicial. Neste 
ano participaram 42 unidades da DPMG.

Leia na íntegra 

PÁGINA 2

Com uma diversificada programação, a Defen-
soria Pública de Minas Gerais (DPMG) promove-
rá a Semana da Servidora e do Servidor 2022 nos 
dias 24 a 28 de outubro. As atividades presenciais 
acontecem na Sede I em Belo Horizonte, sendo 
que a palestra da abertura e o congresso podem 
ser acompanhados também de forma digital. 

O Padre Júlio Lancellotti, que trabalha na assis-
tência de pessoas em situação de rua e recebeu o 
prêmio Zilda Arns de Direitos Humanos em 2021, 
inaugura a Semana com uma palestra na segun-
da-feira (24/10), às 10h. A abertura, na manhã 
da segunda-feira, conta com a participação da 
defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel 
da Costa Dias. A palestra do Padre Júlio pode ser 
assistida no canal da DPMG no YouTube – c/defen-
soriamineira.

Veja a programação

Congresso Mineiro das Câmaras de Estudos:  
os direitos das minorias e vulnerabilidades

Nos próximos dias 25, 26 e 27 de outubro 
acontece o 1º Congresso Mineiro das Câmaras 
de Estudos da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG). As palestras integram a programação da 
Semana da Servidora e do Servidor 2022.

Confira

Semana da Servidora e do Servidor 2022 terá programação variada, 
com palestras, congresso, feira de artesanato e confraternização 

https://defensoria.mg.def.br/mutirao-das-familias-2022-dobra-meta-inicial-e-totaliza-2-311-atendimentos-em-bh-e-em-mais-41-unidades-da-dpmg/
https://defensoria.mg.def.br/semana-da-servidora-e-do-servidor-2022-tera-programacao-variada-com-palestras-congresso-feira-de-artesanato-e-confraternizacao/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-realiza-congresso-mineiro-das-camaras-de-estudos-com-debates-sobre-os-direitos-das-minorias-e-vulnerabilidades/
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A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
(DPMG) sediou a 58ª reunião ordinária do Con-
selho Nacional de Corregedores-Gerais das De-
fensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e 
da União (CNCG-DPE/DF/DPU). O encontro acon-
teceu em Belo Horizonte, na quinta e sexta-feira, 
dias 20 e 21 de outubro. 

Sob a condução do presidente do CNCG, Mar-
cus Edson de Lima, as corregedoras e correge-
dores-gerais discutiram questões que tocam as 
Defensorias, como implantação nos estados da 
Justiça 4.0 do CNJ; regulamentação das correi-
ções e acerca de assédio moral; e aprovação da 
recomendação sobre poder de requisição, entre 
outras. Corregedoras e corregedores-gerais dis-
cutiram temas institucionais na Defensoria de 
Minas. Aqueles que não puderam comparecer 
participaram de forma remota.  

Leia na íntegra

INSTITUCIONAL
Defensoria de Minas sedia reunião do Conselho Nacional de 
Corregedores-Gerais 
Com a participação de 22 corregedoras e corregedores-gerais, encontro pautou temas atuais 
e comuns às Defensorias Públicas

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/ DPMG 

Na abertura do evento, o defensor público-geral de Minas Gerais em exercício, Nikolas Katopodis; o presidente do CNCG, cor-
regedor-geral da Defensoria Pública de Rondônia, Marcus Edson de Lima; o corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Si-
queira; e o diretor da ADEP-MG, Maxnei Gonzaga, que representou o diretor-presidente da associação, Fernando Martelleto 

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, e a chefe de Gabinete da 
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), de-
fensora pública Caroline Goulart Teixeira, parti-
ciparam na quinta-feira (20/10) da 67ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional das Defensoras e 
dos Defensores Públicos-Gerais (Condege). A reu-
nião ocorreu em Gramados (RS) e contou com a 
presença de defensoras e defensores públicos-ge-
rais, e subdefensoras e subdefensores públicos-
-gerais de 23 estados.

Entre as pautas abordadas na reunião, estão te-

Defensora-geral participa da 67ª Reunião Ordinária do Condege
mas como a apresentação do Projeto Mais Defen-
soria – dados sobre os critérios de elegibilidade das 
Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Fede-
ral; apresentação da calculadora da execução pe-
nal; indicação de membros para compor grupo de 
trabalho especial destinado a discutir e apresentar 
minuta de regulamentação sobre teletrabalho no 
âmbito das Defensorias Públicas; apoio institucio-
nal ao Prêmio “Esperança Garcia”, do Conselho Na-
cional das Ouvidorias, entre outros assuntos.

A próxima Reunião Ordinária do Condege está 
prevista para o dia 8 de novembro, em Goiânia.

A DPG Raquel da Costa Dias durante a reunião 
do Condege, em Gramado 

FOTOS: FELIPE DAROIT/DPE/RS

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-sedia-reuniao-do-conselho-nacional-de-corregedores-gerais/
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Na segunda-feira (17/10), a defensora pública-
-geral do Estado, Raquel da Costa Dias, recebeu a 
visita institucional de representantes do Município 
de Contagem. Estavam presentes o vice-prefeito Ri-
cardo Faria; a procuradora-geral Sarah Campos; e a 
controladora-geral Nicolle Bleme. Também partici-
param da reunião a chefe de Gabinete da Defenso-
ria Pública-Geral, Caroline Loureiro Goulart Teixei-
ra; o defensor público-auxiliar Gustavo Gonçalves 
Martinho; e o defensor público Marcos Lourenço 
Capanema de Almeida, que atua como cooperador 
na 5ª Defensoria Cível na comarca de Contagem.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais julgou procedente a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
de nº 1.0000.21.242265-3/000 para declarar 
não recepcionados pela Constituição do Estado 
de Minas Gerais dispositivos do Código Tributá-
rio do Município de Guaranésia (Lei n. 631 de 12 
de dezembro de 1977), que instituíram as Taxas 
de Serviços de Pavimentação, Taxas de Limpeza 
Pública e as Taxas de Conservação de Calçamen-
to. Desta forma, foi confirmada a medida liminar, 
deferida em 10 de maio de 2022, que suspen-
deu a cobrança dos referidos tributos.

A ação foi proposta pelo então defensor pú-
blico-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio 
Soares, que apontou violação ao disposto nos 
artigos 4º, § 2º, 144, II e § 2º, da Constituição do 

INSTITUCIONAL
Defensora-geral recebe representantes do Executivo de Contagem

ADPF proposta pela Defensoria de Minas contra cobrança 
de taxas municipais é julgada procedente

Estado de Minas Gerais, “já que não atendem os 
pressupostos da especificidade e divisibilidade”.

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, destacou a relevante mis-
são da Defensoria Pública de Minas Gerais, de 
defesa da Constituição, em especial a proteção 
dos direitos fundamentais e promoção dos di-
reitos humanos da população vulnerabilizada.

O defensor público Gustavo Dayrell, que co-
laborou para a elaboração da petição inicial, 
esclareceu que “a ADPF Estadual foi instituída 
em 4 de novembro de 2021 pela Emenda à 
Constituição do Estado de Minas Gerais nº 110, 
e configura importante instrumento para sanar 
lesão ao direito pré-constitucional, com escopo 
de proteção de preceitos fundamentais”.

Para acessar o acórdão, clique aqui.

O encontro aconteceu no Gabinete da Defensoria Pública 
-Geral, em Belo Horizonte

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

sofra”, cuja proposta é uma sadia provocação para 
nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e 
as inúmeras pobrezas mundiais do momento atual. 
Em Belo Horizonte, a ação será no dia 25 de novem-
bro, no espaço anexo do Santuário Nossa Senhora 
da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, quando se-
rão oferecidos almoço, corte de cabelo, serviços de 
barbearia e orientação jurídica.

Doações – Para esta edição, a DPMG realizará, do 
dia 17 de outubro a 11 de novembro, uma cam-
panha de arrecadação de roupas e calçados, des-
tinados à distribuição para a população de rua e 
famílias vulnerabilizadas, que procuram o apoio da 
Arquidiocese.

Saiba mais

AÇÕES EM DESTAQUE
DPMG realiza campanha de arrecadação para a celebração do 
VI Dia Mundial dos Pobres

Pelo 6º ano consecutivo, a Defensoria Pública de 
Minas Gerais, em parceria com a Arquidiocese de 
Belo Horizonte e Vicariato Episcopal para a Ação 
Social, Política e Ambiental, celebram o Dia Mun-
dial dos Pobres. O tema é “Partilhar o pouco que 
temos com quantos nada têm para que ninguém 

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/10/Acordao_1000021242265300020222648758-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-realiza-campanha-de-arrecadacao-para-a-celebracao-do-vi-dia-mundial-dos-pobres/
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Na segunda-feira (17/10) aconteceu o primeiro 
dia de atendimento da Defensoria Itinerante na 
região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ao todo, 
foram cinco dias de prestação de orientações e 
serviços gratuitos à população, na Vila Pinho e na 
Vila Cemig. Estavam presentes defensores e defen-
soras públicas para orientações nas áreas da Famí-
lia, Cível e Criminal. 

A defensora pública Gabryelle Almeida, que 
atuou no primeiro dia, destacou que muitos assisti-
dos e assistidas relataram a dificuldade de irem até 
a unidade da Instituição e, por isso, a Defensoria 
Itinerante se torna ainda mais necessária.

Os atendimentos continuaram ao longo da se-
mana, nos dias 18 e 19, na Vila Pinho, e nos dias 
20 e 21, na Vila Cemig.

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria Pública Itinerante tem semana de atendimentos 
à população na Região do Barreiro, em Belo Horizonte

Assistência jurídica na Penitenciária de São Joaquim de Bicas

Defensoras e 
defensores pú-
blicos prestam 
atendimentos 
nas áreas de 
Família, Cível e 
Criminal 

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

A Defensoria Pública Itinerante cumpriu mais 
uma das etapas do mutirão de atendimento jurí-
dico realizado pela Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), em parceria com a Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).  A 
ação ocorreu na Penitenciária de São Joaquim de 
Bicas I – Professor Jason Soares Albergaria, no dia 
13 de outubro. Mais de 360 pessoas receberam 
atendimentos jurídicos durante o mutirão.

Na unidade destinada exclusivamente ao públi-
co LGBTQIA+, foram realizados atendimentos jurí-
dicos na área criminal e de execução penal, com 
análise dos processos e adoção das providências 
judiciais e/ou administrativas cabíveis.

Atuaram pela DPMG oito defensoras e defen-
sores públicos que estão no curso de formação, 
conduzidos pela Assessoria Institucional da De-
fensoria-Geral. A defensora pública aposentada 
Maria Auxiliadora Viana Pinto, que é membra do 
conselho da comunidade local, também acompa-
nhou as atividades na penitenciária.

Equipe da 
DPMG que 
participou 
do aten-
dimento 
itinerante 
em Bicas

Por solicitação da unidade da Defensoria de Mi-
nas em Sete Lagoas, a Vigilância Sanitária da cidade 
fez uma inspeção no Presídio Promotor José Costa, 
localizado no município. A inspeção foi realizada no 
dia 13 de outubro e teve o objetivo de verificar as 
condições sanitárias de ocupação carcerária, como 
iluminação, ventilação, temperatura, umidade e 
testagem da água, dentre outras, para analisar se 
são suficientes para a preservação da saúde huma-
na. Participaram, a defensora pública Camila Cor-
tes Rezende Silveira Dantas, titular da Defensoria 
de Execução Penal em Sete Lagoas, e o defensor 
público Frederico Newman, coordenador local. 

Vigilância Sanitária inspeciona presídio de Sete Lagoas a pedido da DPMG
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A defensora pública Danielle Fróes Soares, titu-
lar da Defensoria Pública dos Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes em Sete Lagoas, foi palestrante 
do seminário “Diálogos sobre a entrega de recém-
-nascidos para adoção”.  O seminário, que aconte-
ceu no último dia 19, no Centro Universitário do 
município (Unifemm), foi destinado à capacitação 
de servidores e servidoras municipais da Saúde e 
da Educação. Durante sua palestra, Danielle Fróes 
falou a respeito dos aspectos legais e jurídicos que 
garantem a efetividade da entrega voluntária.

O instituto da entrega voluntária de recém-nasci-
dos para adoção, o “Programa Marianas” – que aco-
lhe mulheres de Sete Lagoas que desejam entregar a 
criança recém-nascida para adoção – e o acolhimen-
to dessas mães foram temas no seminário.

DPMG é finalista do Prêmio de 
Inovação Judiciário Exponencial 2022

A Defensoria Pública de Minas Gerais é fi-
nalista no Prêmio de Inovação Judiciário Expo-
nencial 2022, concorrendo na categoria “DE-
FENSORIA PÚBLICA” em duas áreas: Liderança 
Exponencial (representada pelo subdefensor-
-geral Nikolas Stefany Macedo Katopodis) e 
Executivo de TI (superintendente de Tecnolo-
gia da Informação Flavio Julio Alves da Silva).

Entre mais de 300 inscritos, são três fina-
listas em cada categoria.

Cerimônia – Todos os finalistas serão home-
nageados com a entrega de uma placa de 
reconhecimento no dia 25 de outubro, no 
momento da cerimônia de entrega dos Prê-
mios de todas as categorias O evento será 
no Centro de Convenções do Royal Tulip, em 
Brasília.

AÇÕES EM DESTAQUE
INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública fala sobre entrega voluntária de recém-nascidos 
para adoção em seminário em Sete Lagoas

A defensora pública Danielle Fróes em sua apresentação. 
No total, cerca de 400 pessoas participaram do encontro

DEU NA MÍDIA

Veja outros destaques

Defensora Pública fala sobre segurança  
de crianças e jovens na internet

Jornal Bandnews Minas

https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://www.youtube.com/watch?v=icSjNQ608j8
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Assessoria de Comunicação-Comunicação Visual/DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

Foi realizada na sexta-feira (21/10), pela Defen-
soria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio 
de sua Escola Superior (Esdep-MG), a segunda 
aula do Módulo VII do Curso de Formação em 
Gênero e Raça/Etnia, com abordagem acerca da 
representatividade feminina e violência gênero.

Neste módulo foi discutida a postura da De-
fensoria Pública diante questões como represen-
tatividade feminina, violência política de gênero, 
políticas públicas para mulheres e desproporcio-
nalidade da participação política institucional das 
mulheres.

ESDEP MG
Módulo VII do Curso de Formação em Gênero e Raça/Etnia tem 2º encontro 
pautado nos direitos das mulheres e seu acesso aos espaços de poder

A defensora pública e membra fundadora do 
Instituto de Ciências Penais (ICP), Andréa Abritta, 
participou como mediadora do debate. As facilita-
doras foram Natasha Vasconcelos, advogada inte-
grante da Rede Feminista de Juristas (deFEMde), 
do Coletivo Advogadas do Brasil e da Comissão de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e 
do Assédio Sexual no âmbito do Tribunal de Jus-
tiça do Pará; e Brisa Lima da Silva, advogada e as-
sessora jurídica do Instituto Marielle Franco.

Natasha ressaltou a importância de pensar a 
política de gênero dentro das instituições, nos di-
álogos com autoridades e servidores. A defensora 
pública Andréa Abritta citou a questão da mulher 
em desconstrução do machismo, advindo do pa-
triarcado, tendendo a reproduzir os conceitos e 
paradigmas machistas, por ignorância do que seja 
o feminismo. Brisa Lima discorreu sobre os fatores 
que dificultam o acesso das mulheres aos espaços 
de poder e de decisão, assim como a falta da repre-
sentatividade feminina na formulação de políticas.

Leia na íntegra e acesse o link do YouTube.

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/modulo-vii-do-curso-de-formacao-em-genero-e-raca-etnia-da-dpmg-tem-segundo-encontro-pautado-nos-direitos-das-mulheres-e-seu-acesso-aos-espacos-de-poder/
https://defensoria.mg.def.br/semana-da-servidora-e-do-servidor-2022-tera-programacao-variada-com-palestras-congresso-feira-de-artesanato-e-confraternizacao/



