
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

CORREGEDORIA-GERAL

OF.CIRC.CGDP N° 001/2018

Campo Grande, 8 de maio de 2018.

Aos Defensores Públicos

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

Assunto: audiência de custódia - preenchimento do relatório de atividades.

Senhor(a) Defensor(a) Público(a),

Comunicamos que a partir de junho/2018, os Defensores Públicos que

atuarem nas audiências de custódia deverão preencher o relatório mensal disponível no

SAP (Aba "Módulos" -> "Audiências de Custódia"), com os seguintesdados:

• Total de audiências de custódia;

• Total de audiências com atuação da Defensoria Pública;

• Total de audiências com advogados;

• Audiências com menores infratores;

• Quantidade de audiências com relatos de violência no ato da prisão;

• Decisões judiciais em audiência/DPE:

- Concessão de liberdade provisória mediante fiança;

- Prisão domiciliar;

- Liberados em audiência;

- Conversões em preventiva;

- Menores apreendidos;

• Providências do defensor público:

- Pedidos de liberdade provisória em audiência;

- Habeas Corpus/outras providências;

• Matéria objeto das audiências de custódia
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- Roubo;

- Tráfico de entorpecentes;

- Furto;

- Receptação;

- Delitos de trânsito;

- Homicídio;

- Latrocínio;

- Crimes de armas;

- Crimes contra a dignidade sexual;

- Lesões corporais;

- Outros crimes.

O preenchimento do relatório em epígrafe possibilitará aferição da atuação

da Defensoria Pública em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, e fornecerá dados

estatísticos aptos a embasar a atuação institucional nas mais diversas áreas, notadamente

quanto ao enfrentamento setorizado da violência policial perante os entes pertinentes; bem

como verificar a efetividade das audiências de custódia no tocante à diminuição do

encarceramento precoce.

Na certeza de poder contar com a costumeira colaboração de Vossa

Excelência, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, ao tempo em que

renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

Kl

SALETE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO

Corregedora-Geral da Defensoria Pública
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