
Corregedoria Geral da Defensoria

Ato Normativo CGDP nº 005/18 – Corregedoria-Geral

Estabelece  procedimentos  e
providências a serem adotadas nas
audiências de custódia.

O Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Goiás, no exercício
das atribuições previstas no art.  105,  inciso IX da Lei  Complementar  Federal
80/1994 e no art. 36, inciso IX da Lei Complementar Estadual 130/2017:

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento
do regime democrático, fundamentalmente, 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 integral e gratuita, aos necessitados (art.
134 da Constituição Federal);

CONSIDERANDO  que  são  objetivos  da  Defensoria  Pública,  dentre  outros,  a
primazia  da  dignidade  da  pessoa  humana,  a  prevalência  e  efetividade  dos
direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório (art. 3º-A da Lei Complementar Federal 80/94);

CONSIDERANDO  que  são  funções  institucionais  da  Defensoria  Pública
promover  a  mais  ampla  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos  necessitados,
sendo  admissíveis  todas  as  espécies  de  ações  capazes  de  propiciar  sua
adequada  e  efetiva  tutela,  e  acompanhar  inquérito  policial,  inclusive  com  a
comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o
preso não constituir advogado (art. 4º da Lei Complementar Federal 80/94);
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CONSIDERANDO  que  ninguém  pode  ser  submetido  a  detenção  ou
encarceramento arbitrários e que  toda pessoa presa deve ser conduzida, sem
demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer
funções judiciais e tem o direito de ser posta em liberdade (art. 7, itens 3 e 5 da
Convenção  Americana  sobre  Direitos  Humanos,  promulgada  pelo  Decreto
678/1992,  e  art.  9,  itens  1 e  3  do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Civis  e
Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992);

CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito irrenunciável de ser assistido por
um defensor proporcionado pelo Estado e de comunicar-se com ele, livremente e
em particular  (art.  8,  item 2, alíneas ‘d’ e ‘e’ da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/1992);

CONSIDERANDO que os Defensores Públicos do Estado de Goiás lotados nas
Defensorias Especializadas Criminais e do Júri  da Capital  possuem atribuição
para atuar nas audiências de custódia, em sistema de revezamento, conforme o
disposto na Resolução CSDP n. 043/2017; 

CONSIDERANDO os deveres funcionais de participar dos atos judiciais, quando
for  obrigatória  a  sua  presença,  e  de  desempenhar  com  zelo  e  presteza  os
serviços  a  seu  cargo  e  os  que,  na  forma da  lei,  lhes  sejam atribuídos  pelo
Defensor Público-Geral (art.  129, incisos II  e V da Lei  Complementar Federal
80/1994 e art. 158, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual 130/2017); 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade
funcional,  cabendo-lhe  baixar  normas  visando  à  regularidade  e  ao
aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública (art. 103 e art. 105, inciso
IX da lei Complementar Federal 80/1994);

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  colheita  de  informações  imprescindíveis
para atuação da defesa no ato da audiência de custódia e no processo penal
subsequente  e  de  contínuos  aperfeiçoamento  e  organização  da  atividade  da
Defensoria  Pública  e  de  garantir  segurança  jurídica  aos  assistidos  e  aos
defensores públicos;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uniformizar  as  providências  a  serem
adotadas em caso de identificação de práticas de tortura e tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes;

CONSIDERANDO as orientações e regras a serem observadas pelos defensores
públicos, previstas no Protocolo de Atuação Técnica dos Defensores Públicos em
Casos  de  Tortura,  aprovado  pelo  Colégio  Nacional  de  Defensores  Públicos
Gerais – CONDEGE, em 17 de junho de 2016:
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RESOLVE:

Art.  1º  Estabelecer  que  o(a)  Defensor(a)  Público(a)  deverá  comparecer  com
antecedência ao local das audiências e garantir que todas as pessoas presas
sejam  previamente  entrevistadas  com  zelo  e  presteza,  resguardada  a
independência funcional.

§ 1º Ao entrevistar a pessoa presa, o(a) Defensor(a) Público(a) deverá preencher
os  campos  da  ficha  padronizada  de  atendimento  constante  do  Anexo  I,  que
deverá ser  anexada à decisão proferida em audiência para ser  encaminhada
posteriormente ao(à) defensor(a) natural. 

§ 2º Em caso de verificação de situação que envolva tortura, o(a) Defensor(a)
Público(a) preencherá também a ficha de atendimento constante do Anexo II.

Art.  2º  Relaxada a prisão ou concedida liberdade provisória ao(à) custodiado,
acompanhada ou não de outras medidas cautelares,  deverá  o(a)  Defensor(a)
Público(a)  orientar  o(a)  custodiado(a)  solto(a)  quanto  às  consequências  e
decorrências da soltura. 

§1º Caso seja concedida liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
o(a) Defensor(a) Público(a) deverá diligenciar para que a pessoa indicada pelo
assistido seja comunicada com a maior brevidade possível.

§2º Se, concedida liberdade provisória com fiança, a pessoa presa não possuir
condições financeiras de prestá-la, o(a) Defensor(a) Público(a) diligenciará para
que  assine  declaração  de  hipossuficiência,  que  deverá  ser  juntada  à  ficha
padronizada de atendimento para fins de requerimento de dispensa da fiança.

§3º  Em  caso  de  conversão  da  prisão  em  flagrante  em  preventiva,  o(a)
Defensor(a)  Público(a)  deverá  orientar  o(a)  custodiado(a)  sobre  os
desdobramentos daquele ato e a possibilidade do(a) assistido(a) ser defendido(a)
por um(a) Defensor(a) Público(a) na ação penal que eventualmente venha a ser
proposta. 

Art.  3º  O(a)  Defensor(a)  Público(a)  que  participar  de  audiências  de  custódia
possui  atribuição  para,  de  acordo com sua  independência  funcional,  impetrar
habeas  corpus,  interpor  recurso contra  a  decisão  nela  proferida  pelo  juízo  e
demais providências que entender necessárias.

Parágrafo  único.  A  atribuição  do(a)  Defensor(a)  Público(a)  que  assistir
juridicamente  os  interesses  do(a)  assistido(a)  na  audiência  de  custódia  será
concorrente com a do(a) defensor(a) público natural naquilo que for necessário à
garantia do direito de liberdade do(a) custodiado(a).
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Art. 4º Logo após o término das audiências, o(a) Defensor(a) Público(a) deverá
entregar na Coordenação Criminal ou encaminhar por meio digital todas as fichas
padronizadas  de  atendimento  preenchidas  junto  das  respectivas  decisões
proferidas  ao  endereço  eletrônico
audienciadecustodia@defensoriapublica.go.gov.br.

Parágrafo único. As fichas padronizadas de atendimento preenchidas deverão
ser encaminhadas pelo(a) servidor(a) competente ao(à) respectivo(a) defensor(a)
natural.

Art. 5º Constada a existência de indícios de tortura e outros tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes, o(a) Defensor(a) Público(a) deverá encaminhar a
ficha de atendimento constante do Anexo II  e demais documentos pertinentes
para  o(a)  Coordenador(a)  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos,  para  fins  de
acompanhamento do caso e adoção de providências.

Art.  6º  As  disposições  previstas  nesta  portaria  também  se  aplicam  aos(às)
Defensores(as) Públicos(as) que realizarem audiência de custódia em regime de
plantão.

Art. 7º Este ato entra em vigor no dia 1º de maio de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de
Goiás, aos 20 do mês de abril de 2018.

LUIZ HENRIQUE SILVA ALMEIDA

 Defensor Público Corregedor-Geral 
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ANEXO I

FICHA PADRONIZADA DE ATENDIMENTO
Atendimento jurídico à pessoa presa em faarante

Data: ___/___/______                 Defensor/a  Público/a:_______________________________________

1 – INFORMAÇÕES SOBRE PESSOA PRESA
1.1 Nome:___________________________________________________________________________

Nome social, se o caso:__________________________________________________________
* Identicou-se como TRANSGÊNERO     Ü

1.1.1 Cor/raça  autodeclaraçãoÜ      Ü Branco       Ü Pardo      Ü Preto      Ü Amarelo     Ü Indíaena
1.2 Possui ilhos menores ou incapazes?  

    Ü Não
    Ü Sim. De que idade?___________________________

1.2.1.Estão sob a sua exclusiva responsabilidade?     Ü Não.
     Ü Sim. Há alaum familiar ou conhecido que possa se responsabilizar por eles, na sua falta? 

    Ü Não.
    Ü Sim. Nome/contato:_____________________________________________________

1.3 Possui telefone para contato?
    Ü Não/Não se recorda
Telefone 1:__________________________Nome e parentesco/relação?_________________________
Telefone 2:__________________________Nome e parentesco/relação?_________________________
1.4  Trabalha ou estuda?     Ü Não.

     Ü Sim. Em que? __________________________________________________________________
1.4.1. Renda  diária, semanal ou mensalÜ?_______________________________________________
1.4.2 Se o caso, possui condições de paaar iança?     Ü Sim             Ü Não

1.5 Possui endereço onde possa ser localizado?
    Ü Sim                     Ü Não                        Ü  Pessoa em situação de rua

1.5.1  Em  caso  de  prisão  decorrente  de  violência  doméstca:  possui  endereço  diverso  do
endereço da vítma?     Ü Sim       Ü Não

1.6 Já respondeu a processos criminais?
    Ü Não
    Ü Sim. Especiicar:______________________________________________________________

1.7 Necessita de acompanhamento médico ou faz uso de medicamento de uso contnuo?     Ü Não
    Ü Sim. Especiicar:____________________________________________________________________

1.7.1 É pessoa com deiciência?     Ü Não.
    Ü Sim. Qual?______________________________________________________________________
1.7.1.1 Necessita de cuidados especíicos?_______________________________________________
1.7.2 Se for mulher: está aestante?     Ü Não    
    Ü Sim. Necessita de cuidados especíicos?______________________________________________

2 - INFORMAÇÕES SOBRE O FATO E A PRISÃO
2.1 Data da prisão:___/___/_______
2.2 Na deleaacia, foi advertdo do direito de permanecer em silêncio?     Ü Sim.         Ü Não.



ANEXO I

FICHA PADRONIZADA DE ATENDIMENTO
Atendimento jurídico à pessoa presa em faarante

2.3 Resumo da versão da pessoa presa  caso seja diferente das declarações prestadas na DeleaaciaÜ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4 Há testemunhas relevantes dos fatos?     Ü Não
    Ü Sim. Indicar nome e endereço das testemunhas ou outros meios para localizá-las:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.5 Houve violência no momento da prisão?
    Ü Não.
    Ü Sim  preencher a icha padronizada de atendimento da pessoa presa – enfrentamento à torturaÜ.
3 - INFORMAÇÕES SOBRE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
3.1 Pedido da defesa
    Ü Relaxamento de prisão
    Ü Liberdade provisória sem Fiança
    Ü Liberdade provisória com Fiança
    Ü Liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares
    Ü Encaminhamento dos autos para Correaedoria da Polícia e Ministério Público, em caso de violência
    Ü Outras manifestações/requerimentos  especiicarÜ:_______________________________________
3.2 Decisão
    Ü Relaxamento de prisão
    Ü Liberdade sem iança
    Ü Liberdade com iança: Valor: R$ ___________________

Pessoa indicada pelo preso foi comunicada? 
    Ü Sim
    Ü Não.  Motvo?________________________________________________________________

    Ü Liberdade cumulada com outras medidas cautelares 
    Ü Prisão preventva 
    Ü Outros__________________________________________________________________
4 – OBSERVAÇÕES

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



ANEXO II

FICHA PADRONIZADA DE ATENDIMENTO
Atendimento jurídico à pessoa presa em faarante 

Enfrentamento à tortura
(modelo adaptado do Protocolo de Atuação Técnica dos Defensores Públicos em caso de

tortura - CONDEGE)

Data: ___/___/______                 Defensor/a  Público/a:_______________________________________

1 – INFORMAÇÕES SOBRE PESSOA PRESA
1.1 Nome:___________________________________________________________________________

Nome social, se o caso:__________________________________________________________
* Identicou-se como TRANSGÊNERO (   )

1.1.1 Cor/raça (autodeclaração)  (   ) Branco   (   ) Pardo  (   ) Preto  (   ) Amarelo (   ) Indíaena
2. SOBRE A VIOLÊNCIA
Sofreu alaum tpo de violência no ato da prisão? Sim (DETALHAMENTO)
1. Que tpo de aaressão? eerbal ou ísica?__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Se ísica, quais condutas pratcadas? (ex: chutes, pontapés, tapas, socos, etc)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Quais os locais atnaidos?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Há lesões aparentes? Em que reaiões do corpo?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Há lesões internas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Se verbal? O que foi dito? Houve xinaamentos? Comentário depreciatvo a respeito do fato de ser 
nearo ou homossexual? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.  Pode identicar os aaentes?
- pelo nome? _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- pelo número de série? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
- pelas característcas isionomicas? ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
8. Há testemunhas presenciais das aaressões? 
____________________________________________________________________________________
9. Em que local as aaressões ocorreram?   
____________________________________________________________________________________
10. Houve ameaças? 
____________________________________________________________________________________
11. No momento da prisão, os policiais o entrevistaram, em caráter informal, a respeito do seu 
envolvimento nos fatos apurados? 
____________________________________________________________________________________
12. Em caso positvo, antes da entrevista, avisaram do seu direito de não responder a tais 
perauntas/permanecer em silêncio? 
____________________________________________________________________________________
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