
 
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS 

Comissão Eleitoral 
 

ATO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA A COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE 
PARA DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – BIÊNIO 2.020/2.022. 

 
AVISO N.º 04  

 
A Comissão Eleitoral para eleição do Defensor Público-Geral – Biênio 2.020/2.022, 
vem, por meio do presente, informar que: 
 

• a votação online para a eleição do Defensor Público-Geral será 
realizada dia 29 de maio de 2.020, entre 08h às 18h, horário de 
Brasília, ininterruptamente, na forma do artigo 16 da Deliberação 
134/2.020, sendo certo que o vídeo tutorial com o passo a passo da 
votação encontra-se disponível na intranet; 
 

• a Comissão Eleitoral se reunirá no dia 28 de maio de 2.020, às 
9h30min, na sala de Sessões do Conselho Superior, localizada no 8º 
andar, da sede I, da Defensoria Pública de Minas Gerais da Capital, 
para os fins do artigo 15, da Deliberação 134/2.020 do Conselho 
Superior; 

 
• a Comissão Eleitoral estará reunida no dia 29 de maio de 2.020, desde 

as 7h30min até o final do período da votação, na sala de Sessões do 
Conselho Superior, localizada no 8º andar, da sede I, da Defensoria 
Pública de Minas Gerais da Capital, para coordenar o processo de 
votação, conforme disposto no artigo 16, §§ 1º e 2º, da Deliberação 
134/2.020 do Conselho Superior; 

 
• será disponibilizado um computador na sala de Sessões do Conselho 

Superior, localizada no 8º andar, da sede I, da Defensoria Pública de 
Minas Gerais da Capital, para Defensores Públicos que lá 
comparecerem para exercer o seu direito de voto; 

 
• nos termos do artigo 17, da Deliberação 134/2.020 do Conselho 

Superior, o candidato poderá, pessoalmente ou por meio da indicação 
de um fiscal, acompanhar a eleição e apuração de votos, além da 
divulgação do resultado.  

 
Por fim, a comissão eleitoral recomenda aos Defensores Públicos que mantenham 
suas caixas de e.mails institucionais aptas ao recebimento do e.mail contendo o token 
e o link para o exercício do voto, no dia 29 de maio de 2.020. 
 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2.020. 
 

Ricardo de Araújo Teixeira 
Presidente da Comissão Eleitoral 

MADEP 649 
 

Ariane de Figueiredo Murta  
Secretária da Comissão Eleitoral  

MADEP 436 
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