
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA

PLANTÃO DO CARNAVAL 2020



Há 13 anos a Defensoria Pública realiza o Plantão do Carnaval, com um 
time de defensores e servidores garantindo que os cidadãos e cidadãs, 
foliões ou não, tenham os seus direitos fundamentais respeitados.
 
No Plantão, são recebidas ocorrências (dentro e fora dos circuitos) e é 
promovida a integração interinstitucional para a solução de conflitos, 
preferencialmente, extrajudiciais.

O PLANTÃO JÁ É TRADIÇÃO



O TRABALHO COMEÇA BEM ANTES
E NÃO ACABA NA QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS

O Grupo de Trabalho Intersetorial para Prevenção e Combate à Violação 
de Direitos no Carnaval começa suas atividades em agosto e garante a 
continuidade da atuação em prol daqueles que se encontram em situação 
de risco social no período momesco.



ONDE
R. Pedro Lessa,
nº 123 – Canela

QUANDO
20/02, das 15h às 21h
21/02 a 25/02, das 9h às 21h
26/02, das 9h às 15h

CONTATO
(71) 3116-0511
(71) 99913-9108



• Infância e Juventude
• Direitos Humanos
• Cível
• Fazenda Pública
• Consumidor
• Criminal

ÁREAS ATENDIDAS



Coordenações geral, penal, não penal e infância e juventude.
Base operacional com funções administrativas e de reforço à atuação 
itinerante dos defensores.
Assessoria de Comunicação e Cerimonial.

BASE OPERACIONAL – CANELA



CANELA - 9h às 21h
Organização das itinerâncias em delegacias, centrais de flagrante 
e postos integrados; e atendimento ao público que eventualmente 
chegue com demandas nessa área.  

Núcleo de Prisão em Flagrante - 8h às 19h
Atendimento às pessoas presas em flagrante e
ajuizamento de medidas judiciais.

ATUAÇÃO NA ÁREA PENAL



ATUAÇÃO NÃO PENAL

CANELA – 9h às 21h

Organização da atuação fixa e itinerante, com enfoque em saúde, direitos 
humanos, infância e juventude.

Atendimento jurídico das demandas de:

Violação a direitos humanos (violência doméstica, discriminação racial, de 
gênero, LGBTI, violência institucional).

Atendimento das situações relativas ao direito à saúde (internação, 
transferências, regulação, procedimentos emergenciais).



• Defesa dos direitos dos catadores de materiais recicláveis, em parceria 
com o Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Trabalho na 
Bahia.

•  Acompanhamento de depoimentos de adolescentes em conflito com a lei.

• Atendimento na área protetiva a crianças e adolescentes.

•  Visitas a casas de acolhimento e centros de convivência, para verificar a 
situação daqueles em situação de vulnerabilidade social.



Defensores(as) públicos(as) diariamente irão acompanhar os 
adolescentes.
 
FOCO DE ATUAÇÃO: Regularidade da apreensão, existência de 
violência  institucional contra crianças e adolescentes, situações de uso 
de psicoativos, trabalho infantil, abrigamento, dentre outras situações.
 

CENTRO INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE



Defensores(as) públicos(as) diariamente irão acompanhar as 
ações do comitê.
 
FOCO DE ATUAÇÃO: Atender demandas de proteção integral 
aos direitos de crianças e adolescentes nos locais de festejos 
carnavalescos.

COMITÊ LOCAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES EM GRANDES EVENTOS



Defensores(as) públicos(as) promoverão orientação jurídica e 
atendimento a foliões, das 9h às 17h.
  
Centro Histórico –  Terreiro de Jesus – Sábado e domingo.
Ondina – Av. Ademar de Barros – Segunda-feira e terça-feira.
 
FOCO DE ATUAÇÃO:  Atendimento geral à população.
 

UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO



• Assegurar a atuação nas áreas penal e não penal para todo cidadão 
que necessite de acesso à justiça e proteção a seus direitos e potencializar a 
divulgação dos serviços da Defensoria Pública durante o período do Carnaval.

• Incrementar o monitoramento itinerante dos principais serviços públicos 
durante o Carnaval, da condição de quem precisa trabalhar durante o 
Carnaval (cordeiros(as), ambulantes), bem como das demandas relativas  
à proteção aos direitos humanos e de crianças e adolescentes.

RESULTADOS ESPERADOS



EQUIPE PLANTONISTA 

O total da equipe trabalhando no Plantão será de 76 pessoas.



Para mais informações, ligue:
(71) 3116-0511 • (71) 99913-9108

PLANTÃO
DO CARNAVAL

Dias e horários:
20/02, das 15h às 21h
21/02 a 25/02, das 9h às 21h
26/02, das 9 às 15h

R. Pedro Lessa, 123 – Canela
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Procure a Defensoria 
em casos de:

O que você tem feito 
para valorizar a 
cultura negra? 
Poste em suas redes 
sociais com a hashtag 
#DefendaSuaCultura

• Discriminação racial,
cultural e religiosa

• Violação dos direitos humanos
• Proteção dos direitos das

crianças e dos adolescentes
• Violência doméstica
• Urgências relacionadas à saúde
• Prisão e audiência de custódia
• E muito mais

/defensoria.bahia

@DefensoriaBahia

@defensoriabahia
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Spot
Trilha começa forte com som de tambores, misturando as
batidas dos blocos afro e afoxés baianos.
Depois cai pra BG.

Locução feminina:

- A folia já vai começar. Este ano, a Defensoria destaca a
importância da valorização da cultura negra em nossa maior
festa e, mais uma vez, está de plantão pra defender os direitos
de todas as pessoas. O Plantão do Carnaval vai de 20/02 até o dia
26/02, na sede da Defensoria Pública: Rua Pedro Lessa, número
cento e vinte e três, no Canela. Informações, ligue: 3116-0511.

Defenda sua cultura. Defendemos seus direitos.
Defensoria Pública do Estado da Bahia.



A cobertura do plantão poderá ser acompanhada pelas redes.

Contatos Ascom
(71) 99638-2933
(71) 99941-4495
ascom@defensoria.ba.def.br
Site: www.defensoria.ba.def.br

/defensoria.bahia

@DefensoriaBahia

@defensoriabahia




