
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 015/19, de 25 de junho de 2019.

Orienta  os  membros  da  Defensoria

Pública  sobre  a  atuação nas audiências

de custódia no plantão.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, XI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 36, XI, da Lei
Complementar  Estadual  nº  130/2017,  os  arts.  6º,  XVIII,  e  9º,  ambos  do  Regimento  Interno  da
Corregedoria, e:

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, nos termos do
artigo 36 da Lei Complementar Estadual n. 130/2017, orientar e fiscalizar a atividade funcional e a
conduta dos membros e servidores da instituição;

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria  expedir  recomendações aos  membros da
Instituição sobre matéria afeta à sua competência; 

CONSIDERANDO  que  a  Defensoria  Pública  é  órgão  que  tem  por  missão  a  promoção,
prevalência e efetividade dos direitos humanos;

CONSIDERANDO que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica),  adotada em 22.11.1969,  garante  a  toda pessoa presa acusada de delito  o  direito  à
audiência de custódia (art. 7º, item 5), bem como o direito de escolha do seu defensor (art. 8º, item 2,
alínea d); 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 82, de 24 de janeiro de 2018, do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás  inseriu  o art.  4-A na Resolução nº  35,  de 22 de julho de 2015,  daquela Corte,
estabelecendo que “No plantão judiciário as audiências de custódia serão realizadas das 13h às 16h,
podendo  cada  juiz  plantonista  ajustar  os  horários  de  sua realização dentro  desse  período ”  (§1º),
permitida sua extensão após esse horário caso o juiz plantonista não consiga encerrá-las no período
definido, e a possibilidade da prática de atos preparatórios antes do seu regular início às 13h (§2º);

CONSIDERANDO que o retromencionado dispositivo, em sua parte final, autoriza que cada
juiz plantonista ajuste os horários de realização de audiência de custódia somente dentro do período
de 13h às 16h;

CONSIDERANDO que o § 2º do Art. 4-A da referida Resolução possibilita somente a prática
de atos preparatórios à audiência de custódia antes do horário de seu regular início (13h);

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento  desta Corregedoria  Geral  informação de
que, eventualmente, juízes plantonistas têm iniciado o plantão das audiências de custódia antes das
13h;

CONSIDERANDO que o início do plantão das audiências de custódia, antes das 13h, pode
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eventualmente implicar na ausência do advogado constituído pelo custodiado ou por sua família;

CONSIDERANDO as reclamações sobre as realizações de audiências de custódia no período
matutino, com comunicações aos membros minutos antes do início do ato e a ausência de efetiva
ciência da mudança de horário pelos advogados;

CONSIDERANDO a necessidade da Defensoria Pública de atuar de forma a garantir a toda
pessoa presa o direito de escolha do seu defensor, inclusive nas audiências de custódia;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uma  atuação  uniforme  dos  membros  em  razão  do
princípio institucional da unidade, nos termos do art. 134, § 4º, da Constituição Federal;

RECOMENDA aos(às)  Defensores(as)  Públicos(as)  que  não participem de audiências de
custódia que se iniciem antes do horário estabelecido pela Resolução n. 82, de 24 de janeiro de 2018,
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, enquanto estiver em vigor.

Encaminhe-se cópia da presente recomendação à Corregedoria do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-geral -
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