
Corregedoria Geral da Defensoria

Consulta CGDP nº 002/19

Goiânia, 26 de fevereiro de 2019.

Consulente: Márcio Rosa Moreira

Assunto:  Consulta via e-mail  sobre  como proceder  diante da intimação recebida no
“PROJUDI”,  após  cadastro  arbitrário  feito  por  Turma  Recursal  dos  Juizados
Especiais Cíveis

Trata-se de consulta  formulada por  e-mail  pelo Defensor Público  Márcio
Rosa Moreira em que solicita orientação de como proceder diante da intimação recebida no
seu “PROJUDI”, após a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis arbitrariamente lhe
cadastrar no dia 20/02/2019 no processo 5237753.15, em razão do despacho proferido nos
autos pelo juiz relator nos seguintes termos:

Nos termos do artigo 4º, inciso XVII, da lei complementar nº 130/2017 é função
institucional da Defensoria Pública atuar nos processos relativos às turmas recursais.

Assim,  proceda  a  secretaria  desta  Turma  Recursal  com  a  intimação  da
Defensoria  Pública, na  pessoa  do  Defensor  Público-Geral  do  Estado, quanto  à
determinação constante no evento nº 31.

No  mais,  uma  vez  cumprida  integralmente  a  determinação de  evento  nº  31,
volvam conclusos.

Com efeito, a Constituição Federal determina que “As Defensorias Públicas
Estaduais  são  asseguradas  autonomia  funcional  e  administrativa  e  a  iniciativa  de  sua
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º “ (art. 134, § 2°).

Nesse  contexto,  o  ato  de  cadastrar  um  membro  sem  qualquer  prévio
requerimento da própria Defensoria Pública viola a autonomia da instituição. 

Isso  porque  a  autonomia  funcional  e  administrativa  asseguradas
constitucionalmente às Defensorias Públicas não permite a ingerência do Poder Judiciário
sobre os critérios adotados internamente para distribuição dos serviços. 

A Defensoria  Pública  do  Estado  de  Goiás, atualmente,  conta  com  85
(oitenta e cinco) defensoras e defensores públicos em seu quadro e, em razão do diminuto
quantitativo  de  membros,  não  tem condições  de prover  todas  as  comarcas  e  juízos  do
Estado com seus membros.

Por  opção  institucional,  os  membros  da  instituição  estão  espalhados  nas
Comarcas de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Inhumas. Em nenhuma
dessas cidades foram lotados ou distribuídas atribuições para atuar nos Juizados Especiais
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Cíveis e Criminais e em suas Turmas Recursais – à exceção dos Juizados Fazendários da
Capital -, pois numa ponderação de valores, entendeu-se que seria mais razoável atender
pessoas com processos em trâmite nos Juízos comuns de outras comarcas antes de atender
quem  possui  ações  nos  Juizados  Especiais,  que  cuidam  de  causas  tidas  como  menos
complexas.

A leitura  do  magistrado  é  feita  de  forma  isolada  e  considera  somente  o
disposto no art. 4º, inciso XVII, da Lei Complementar Es tadua l  nº 130/2017, pelo qual
é  função  institucional atuar  nos  Juizados  Especiais  e  respectivas  Turmas  Recursais.
Contudo, esqueceu-se o juiz que, nos termos da mencionada norma, compete ao Defensor
Público-Geral do Estado propor ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado a
criação,  extinção,  fusão  e  modificação de órgãos  de atuação da  Defensoria  Pública  do
Estado (art. 12, XIX) e cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado fixar
ou alterar, por provocação do Defensor Público-Geral do Estado, as  atribuições dos
órgãos de atuação da Defensoria Pública (art. 29, XXV).

Como  se  vê,  cabe  Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública  fixar  as
atribuições do membro da Defensoria Pública após proposta do Defensor Público-Geral.

E as atribuições dos membros estão atualmente estabelecidas na Resolução
CSDP nº  043/2017(Altera  a  Resolução  nº  030,  de  20  de  dezembro  de  2016),  que  foi
posteriormente  modificada  pelas  Resoluções  n.  047/2017  (Revoga  os  artigos  32  e  33,
ambos da Resolução CSDP nº 43/2017, altera a redação do § 3º do artigo 29, do § 3º do
artigo 35 e do § 3º do artigo 36, todos da Resolução CSDP nº 43/2017 e altera o Anexo
Único  da  Resolução  CSDP  nº  43/2017);  051/2018  (Altera  o  Anexo  Único  da
Resolução CSDP nº  43/2017);  058/2018 (Altera  as  atribuições  da  1ª  e  2ª  Defensorias
Especializadas Processuais Cíveis da Capital e cria a 8ª Titularidade no Núcleo Processual
Cível e altera o Anexo Único da Resolução CSDP nº 43/2017, apenas no que se refere ao
Núcleo  Processual  Cível);  e  073/2018  (Altera  o  Anexo  Único  da  Resolução  CSDP nº
43/2017).

Nenhum dos órgãos de atuação criados na Defensoria Pública do Estado de
Goiás tem atribuição expressa para atuar nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e nas
Turmas Recursais, sendo o membro consulente lotado 2ª Defensoria Pública de 2º Grau,
com atribuição para atuar na “nos processos em trâmite ou provenientes da 2ª Câmara
Criminal, todas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela competência originária
ou recursal, independente de o processo ou do recurso ter sido interposto pela Defensoria
Pública, e demais órgãos do Tribunal, sendo que, nestes casos, a atribuição se dará por
prevenção em relação ao órgão singular judicante (Relator) a quem o feito tenha sido
vinculado.  Compete  ainda  a  interposição  de  recursos  internos  e  para  os  Tribunais
Superiores”, não tendo, portanto, atribuição para atuar nas Turmas Recursais.

Embora atualmente encontra-se acumulando suas atividades com as da 3ª
Defensoria Pública de 2º Grau, em razão do afastamento de sua titular, cuja atribuição é
atuar “nos processos em trâmite nas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, pela competência originária ou recursal, independente de o processo ou do recurso
ter  sido interposto  pela  Defensoria  Pública,  e  demais  órgãos do  Tribunal,  sendo que,
nestes casos, a atribuição se dará por prevenção em relação ao órgão singular judicante
(Relator) a quem o feito tenha sido vinculado”, ainda assim não incumbe a ele atuar nas
Turmas Recursais. 
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Cabe ressaltar, como consta no artigo 52 da Lei Complementar Es tadua l
nº 130/2017, que “Os Defensores Públicos do Estado constituem órgãos de execução da
Defensoria  Pública  do  Estado,  desempenhando  as  atribuições  a  eles  inerentes”,  não
podendo atuar fora dessa esfera de competência, salvo designação, em caráter excepcional
e temporário, da Defensoria Pública-Geral, nos termos do artigo 12, inciso XIV, da LCE n.
130/2017.

Não possuindo o membro designação, lhe resta vedado atuar fora de suas
atribuições.

Certo  é  que  a  assistência  jurídica  gratuita  é  direito  fundamental  de  todo
cidadão brasileiro ou estrangeiro que se encontre no Brasil,  independente do específico
local  que  se  encontre  no  território  nacional,  desde  que  necessitado.  Mas  em razão  do
insuficiente orçamento que lhe é destinado, a Defensoria Pública ainda não consegue estar
em todas as comarcas e subseções judiciárias do país. 

Uma opção foi feita institucionalmente, no âmbito da Defensoria Pública do
Estado de Goiás, de não atuar nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e em suas Turmas
Recursais – ressalvados os casos dos Juizados Especiais Fazendários - enquanto não houver
expansão dos serviços de assistência jurídica para os Juízos Comuns do interior e, caso não
fosse essa a escolha, possivelmente não estaríamos numa ou duas das poucas cidades fora
da  Capital  que  nos  encontramos  instalados.  Ora,  em  razão  do  limitado  número  de
Defensores Públicos e de estrutura, para que possamos atuar em determinados locais, é
necessário deixar de atuar em outros.

Em suma: a questão é orçamentária,  não decorrendo de mera vontade da
Instituição, a qual, frise-se, tem todo o interesse em expandir seu espectro de atuação.

Nessa moldura,  vale ressaltar  que o ato de não atendimento por parte de
Defensor Público-Geral de requisição emanada de juiz de direito para destacar um defensor
para  o processo  que preside  viola  a  autonomia  como já  decidido  algumas  vezes  pelos
Tribunais Superiores e sequer pode ser entendido como crime de desobediência:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO.
TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
AÇÃO PENAL. RENÚNCIA DE DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO JUDICIAL.
NOMEAÇÃO  DE  DEFENSOR  PÚBLICO.  NÃO  CUMPRIMENTO.  ATO  DE
GESTÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. 

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça
ser inadequado o  writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
criminal,  admitindo-se,  de  ofício,  a  concessão  da  ordem  ante  a  constatação  de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando
houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade
da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria
e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

3.  A  autonomia  administrativa  e  a  independência  funcional  asseguradas
constitucionalmente às defensorias públicas não permitem a ingerência do Poder
Judiciário acerca da necessária opção de critérios de atuação pelo Defensor Geral
e a independência da atividade da advocacia.
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4. Não configura o tipo penal de desobediência o não atendimento a requisição
judicial de defensor público, pois lícita a designação de advogados pelo critério do
possível, por seu gestor. Atipicidade reconhecida.

5.  Habeas  corpus não conhecido,  mas  concedida  a  ordem de  ofício  para  trancar  o
procedimento  investigatório  nº  0042254-22.2013.8.24.0023,  em  trâmite  no  Juizado
Especial Criminal da Capital do Estado de Santa Catarina.

(HC  310.901/SC,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em
16/06/2016, DJe 28/06/2016)

Relembre-se,  por  fim,  que  a  atuação  da  Defensoria  Pública  não  é
indiscriminada e que eventual assistência jurídica de qualquer pessoa demandaria análise
de  hipossuficiência  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  na  Resolução  CSDP n.
020/2016, haja vista que  o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, na forma do art. 5º, inciso LXXIV,
da Constituição Federal. Mais um motivo pelo qual o magistrado não poderia simplesmente
determinar  que  a  Defensoria  Pública  atuasse,  sem  que  antes  fosse  feita  a  análise  de
vulnerabilidade econômica da parte.

Logo, a intimação do membro para atuar em processo que tramita num juízo
no qual não possui atribuições para atuar não lhe gera nenhuma obrigação.

Assim,  em tais  situações,  não deve o membro atuar  no processo que foi
arbitrariamente cadastrado, podendo se abster de fazer qualquer intervenção no processo ou
juntar  aos  autos  petição  em que informe ao  juízo  sobre  a  impossibilidade  de  atuar  no
processo em face do exposto.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA

- Defensor Público Corregedor-Geral -
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