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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2020 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seus 

Defensores Públicos adiante assinados, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento no art.81A e ss da Lei de Execuções Penais c/c art. 5º, 

inciso X da Lei Complementar nº65/2003 e 

   

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso XV da Lei de Execuções 

Penais, que assegura o direito ao contato dos condenados com o mundo 

exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios 

de informação que não comprometam a moral e os bons costumes;  

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 14 de 1994 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), onde se estabelece 

no art. 33 que  preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente, 

sob vigilância, com sua família, parentes, amigos ou instituições idôneas, 

por correspondência ou por meio de visitas; 

 

 CONSIDERANDO que estamos enfrentando uma pandemia de 

Coronavirus, que impõe regras de isolamento social, e por conseguinte, 
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nas unidades prisionais, para assegurar a saúde dos reclusos, foram 

suspensas as visitas presenciais de familiares e amigos dos sentenciados; 

 

CONSIDERANDO que tomamos conhecimento através de email 
enviado pela glaucia.viellas@seguranca.mg.gov.br>, em resposta às 
indagações feitas pelo setor de assistência social da Defensoria Pública, 
através do email raquel.azevedo@defensoria.mg.def.br, de que “A 
comunicação das custodiadas com os familiares estão sendo realizados 
prioritariamente através de visitas virtuais e cartas. Desde o início do mês 
março do ano corrente esta Unidade Prisional não dispõe mais de 
telefones públicos para utilização das custodiadas, por isso não há mais 
cronogramas de ligações telefônicas periódicas como havia 
anteriormente.  Por questões logísticas, os contatos telefônicos para as 
privadas de liberdade estão sendo realizadas de forma pontual, após 
verificação de  urgência da demanda e/ou da impossibilidade de 
manutenção de contato através dos outros meios comunicações ofertados 
pela Unidade Prisional.” 

 
 

RECOMENDA à Direção do Complexo Penitenciário Feminino Estevão 

Pinto que adote as medidas necessárias para a volta do telefone 

público na unidade, bem como elabore cronograma periódico de 

ligações telefônicas das apenadas com seus familiares e amigos, 

cadastrados no DAF – Diretoria de Assistência à Família, visando 

assegurar o contato das reclusas com o mundo exterior, em especial, 

neste momento, em que se impõe a suspensão das visitas presenciais 

em razão a pandemia de coronavirus. 

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2020. 

 

Ana Paula Carvalho Starling Braga 

Defensora Pública madep 0138 
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Danusa Campos Godinho Pereira  

Defensora Pública 

Madep 098 

 

Gláucia Souza Freitas 

Defensora Pública madep 488 

 

 

Rodrigo Zamprogno 

Defensor Público 

Madep 0293 

 

 


