
Corregedoria Geral da Defensoria

Consulta CGDP nº 001/18

Goiânia, 07 de março de 2018

Consulente: Patrícia Formigoni Ursaia

Assunto:  Consulta  por  e-mail  sobre  possibilidade  de  substituição  de  defensor
constituído ausente em audiência de processo criminal

Trata-se de consulta formulada por e-mail  acerca da  “possibilidade do(a)
Defensor(a)  Público(a)  substituir  advogado(a)  constituído(a)  que falta  a audiência  em
processo criminal”.

É certo que o artigo 265 do CPP, introduzido pelas reformas pontuais de
2008, aduz para o fato de que o defensor  não poderá abandonar o processo,  salvo por
motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa e demais sanções
cabíveis. Os parágrafos do referido dispositivo legal trazem a possibilidade de o defensor
requerer  o  adiamento  da  audiência  caso  não  possa  comparecer,  se  existente  motivo
justificado. Por outro lado, informa o mesmo dispositivo legal que se o defensor não provar
o impedimento até a abertura da audiência, o juiz não adiará o ato e nomeará defensor
substituto.

Ocorre que esse defensor substituto não se poderá dar na pessoa do defensor
público.  A inviabilidade  e  a  impossibilidade  de  tal  atuação  encontram ao  menos  duas
razões. 

Sabe-se que na garantia humana e constitucional da ampla defesa encontra-
se embutido o direito de o acusado escolher quem realmente exercitará o seu direito de
defesa, não sendo obrigado a optar por defesa patrocinada pela Defensoria Pública, mas por
defensor de sua livre escolha e confiança. Sendo assim, constituído defensor pelo acusado,
ainda que não comparecente para o ato processual designado, inviável o pleito para que o
defensor público lhe substitua. 

Tal garantia encontra previsão supralegal no artigo 8.2, ‘d’, do Pacto de San
José da Costa Rica,  que afirma ser direito do acusado defender-se pessoalmente ou ser
assistido por um defensor de sua escolha.

E essa garantia judicial - o direito de escolha do defensor pelo acusado - já
foi ressaltada diversas vezes nos Tribunais Superiores, vide: STF HC 92091, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, DJe-169 DIVULG 27-08-
2012  PUBLIC  28-08-2012;  e  STJ  HC  249.445/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015,  DJe 23/02/2015;  HC 145.149/GO,
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Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  14/04/2011,  DJe
04/05/2011.

Mas além disso, sabe-se que a defesa técnica é indispensável no processo
penal, sob pena de nulidade, conforme se pode extrair da Súmula 523 do STF, diversos
julgados  e  dispositivos  legais.  Dessa  forma,  como proceder  a  uma defesa  efetiva  sem
análise prévia do processo?  E isso tudo, quanto mais, quando única audiência de instrução,
com formação da prova diante o Juiz competente para julgamento do caso penal. 

Aliás,  aos  defensores  públicos  é  assegurada  a  prerrogativa  de  prévia
intimação pessoal com acesso aos autos. Prerrogativa que não existe em para benefício do
defensor, mas em favor do usuário dos serviços da Defensoria que estaria prejudicado se
assim não fosse.

Não  há  dúvidas  em  se  afirmar  que  tal  postura  (nomeação  de  defensor
público para suprir em audiência o defensor constituído) afronta de maneira assombrosa a
paridade de armas, colocando o defensor em situação de extrema desvantagem em relação à
acusação já que não terá a oportunidade de estudar previamente os autos e se preparar para
a instrução processual como teve o MP.

Assim, vale lembrar que é objetivo da Defensoria Pública, nos termos da Lei
Complementar 80/94, em seu artigo 3º-A, incisos III e IV, a prevalência e a efetividade dos
direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, que restaria evidentemente prejudicada, pois flagrante a necessidade de tempo e
estudo do processo para se preparar uma defesa devidamente efetiva. 

E o artigo 8.2, ‘c’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais
uma norma supralegal, traz como garantia judicial o direito do acusado contar com tempo e
meios necessários à preparação da sua defesa. 

Perceptível,  de  plano,  portanto,  uma  dupla  violação  a  dois  direitos  do
acusado, e não do defensor público, na nomeação deste último para atuar supletivamente
em audiência em que o advogado constituído faltou, pois inviabilizado o direito seu de
escolha do defensor e embaraçada a possibilidade de atuação efetiva na defesa técnica.

Vale ainda destacar que o artigo  1º da LC 80/94 prevê a Defensoria Pública
como essencial à função jurisdicional do Estado, que tem por incumbência, como expressão
e instrumento de efetivação do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos  humanos,  e  a  defesa,  em todos  os  graus,  judicial  e  extrajudicial,  dos  direitos
individuais e coletivos, de forma gratuita e integral, vejam bem, aos necessitados, assim
considerados na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

Ora, a prestação dessa orientação e defesa é integral, portanto, não parcial ou
precária, como na hipótese.

A participação do defensor público na audiência exige mais do que a simples
presença física a fim de dar ar de legalidade ao ato. Deve o defensor público garantir uma
efetiva defesa ao acusado, o que não se pode ter quando não se examina com antecedência
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o processo e as provas já produzidas. E vale ressaltar, simples leitura dos autos  momentos
antes da audiência não supre eventual reflexão sobre a matéria que o membro pode ter
sobre o caso quando os autos lhes são encaminhados com antecedência:

"O defensor público deve comparecer à audiência devidamente preparado, sob pena

de  comprometer  a  efetividade  da  defesa  técnica  do  assistido  e,  inclusive,  a

orientação sobre a defesa pessoal deste. Para isso, é fundamental que ele estude

previamente o processo, tomando nota dos principais pontos desde a investigação

até o último registro da fase processual. Mas não basta estudar apenas o processo,

sendo  necessário  que  o  defensor  público  também  analise  as  questões  jurídicas

envolvidas, e isso porque a regra no processo penal é que as alegações finais sejam

apresentadas oralmente, ao final da audiência." (Paiva, Caio Cézar. Prática Penal

para a Defensoria Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 234)

Os membros da Defensoria Pública não devem se comportar como meros
auxiliares  do  Poder  Judiciário,  que  tudo  fazem  para  agradar  em  troca  de  um  bom
relacionamento  institucional.  O  usuário  da  assistência  jurídica  gratuita  deve  receber
proteção integral, o que passa pela condução do processo (seja ele penal, cível etc.) de
forma ética e responsável pelo defensor público, que deve estar sempre atento para reduzir
os danos — naturalmente — provocados pela judicialização.  O relacionamento com as
demais instituições deve se pautar, então, pelo respeito e pela deferência, mas jamais pela
submissão,  como  bem  apontado  pelo  Defensor  Público  Federal  Caio  Paiva  na  obra
mencionada. 

Ademais, vale acrescentar que a recusa a nomeação para atuar em audiência
encontra respaldo na Resolução CSDP n. 009/2016 que dispõe que a assistência jurídica em
processo criminal depende da comprovação de necessidade econômica, podendo ocorrer
quando o réu não possuir  advogado e os  autos  forem encaminhados com antecedência
mínima de 48 horas para a Defensoria Pública.

Por fim, registre-se que nos casos em que há efetivo abandono processual
injustificado, seja ele em audiência ou em outra fase, deve o Defensor Público Natural
requerer ao juízo que seja expedido ofício a OAB para que apurem eventual infração ético
disciplinar, bem como a aplicação da multa a que se refere o caput do artigo 265 do CP,
além de zelar para que seja garantido ao réu o direito de escolher advogado, como já dito
acima.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-Geral -
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