
AVISO IMPORTANTE 

 

Considerando a necessidade de adoção de medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo 

coronavírus e em observância ao disposto na vigente 

Resolução Conjunta da Defensoria Pública Geral e 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais 

FICA SUSPENSO, TEMPORÁRIA E EXCEPCIONALMENTE, 
O EXPEDIENTE PRESENCIAL NA DEFENSORIA PÚBLICA 
DA COMARCA DE BETIM, NO PERÍODO DE 03 de julho a 
17 de julho de 2020.  

No período acima mencionado a Defensoria Pública de Betim funcionará 

em regime de extraordinário: 

a) pelo celular funcional (31) 98426-1517, no horário de 11 às 17 

horas; 

b) pelo telefone Fixo (31) 3531-2374, no horário de 11 às 17 horas; 

 

Nos dois telefones acima para atendimentos de medidas urgentes e 

inadiáveis surgidas durante o período, bem como para análise e 

atendimentos de demandas com prazo em curso, a serem analisadas 

exclusivamente pelo Defensor Público responsável.  

 

Para demandas de EXECUÇÃO PENAL (quem está cumprindo pena ou 

já saiu sentença condenatória) será possível também o contato através 

do Whatsapp pelo número (31) 984720491 (NÚMERO EXCLUSIVO 

PARA MENSAGENS). Enviar em uma única mensagem: nome do 

assistido completo, quando possível número do processo e resumo da 

demanda. 

 



Para as demandas CRIMINAIS (quem foi preso em flagrante, está 

respondendo uma ação penal ou recorrendo de uma decisão) será 

possível o contato através do Whatsapp pelo número (31) 98495-3200 

(NÚMERO EXCLUSIVO PARA MENSAGENS). Enviar em uma única 

mensagem: nome do assistido completo, quando possível número do 

processo e resumo da demanda.  

 

DEMANDAS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL: 

 

A atribuição é da Defensoria Pública da União, não podendo a 
Defensoria Pública de Betim atuar. Assim, favor ligar nos 
telefones da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) para 
informações e eventual adoção de providências: 

 
Manhã (08h às 13h): (31) 98408-3919 
Tarde (13h às 18h): (31) 97593-0809 
Plantão noturno e finais de semana: (31) 97588-0007 
Telefone geral da unidade: (31) 3069-6300 
E-mail: plantaodpubh@gmail.com 
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