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CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ. 

 

RESOLUÇÃO Nº. 33, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. 

 

Dispõe sobre a atuação do Defensor Público 

em processos judiciais em que as partes 

tenham advogado constituído e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que é assegurada às Defensorias Públicas Estaduais 

a autonomia funcional, nos termos do § 2º do art. 134 da Constituição Federal, que lhe 

assegura organizar, gerir e exercer as suas funções sem subordinação nem interferência 

de qualquer outro órgão ou Poder do Estado; 

                            
CONSIDERANDO a prática reiterada por alguns Magistrados de 

indicação de ofício de Defensores Públicos para atuarem em substituição de advogados 

regularmente constituídos; 

CONSIDERANDO que é objetivo da Defensoria Pública a garantia 

material dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do 

art. 3º-A, IV, da Lei Complementar Federal nº 80/94; 

CONSIDERANDO que nomeação direta de Defensor Público sem a 

intimação pessoal da parte para constituição de novo advogado ofende o devido processo 

legal e a ampla defesa, sendo causa de nulidade processual, conforme entendimento 

pacificado nos Tribunais Superiores; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o procedimento para 

adequar e uniformizar o  exercício das funções institucionais do Defensor Público em 

atuação na área criminal; 

RESOLVE: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Art. 1º - É vedado o exercício das funções de Defensor Público em 

autos processuais em que haja advogado constituído pelo acusado para a sua defesa no 

processo, sem prévia renúncia de patrocínio, revogação de poderes ou destituição do 

advogado pelo magistrado. 

§ 1º - Ao receber o processo criminal com advogado habilitado para a 

defesa, deve o Defensor Público requerer ao magistrado a regular intimação daquele, caso 

esta ainda não tenha sido providenciada, mesmo que seja para renunciar aos poderes 

conferidos por seu constituinte. 

§ 2º - Após a juntada da renúncia aos poderes pelo advogado 

constituído ou transcorrido o prazo sem manifestação, é dever do Defensor Público 

observar se ao acusado foi conferido o direito de escolher advogado de sua confiança. 

§ 3º - Em se tratando de audiência, a ausência do advogado constituído, 

na forma do art. 265, §2º, do Código de Processo Penal, não implica em nomeação 

automática do órgão de execução da Defensoria Pública do Estado, que somente pode 

assumir o processo na qualidade de defensor titular dos interesses do acusado. 

§ 4º - Em caso de carta precatória, como não há necessidade de 

manifestação fundamentada em defesa do acusado no juízo deprecado, o Defensor 

Público Criminal pode ser nomeado para o ato, caso não haja prejuízo à ampla defesa, ao 

contraditório e às prerrogativas funcionais, a critério do órgão de execução titular.  

§ 5º - Constatando-se o abandono da causa pelo advogado constituído, 

deve o Defensor Público requerer as providências contidas no art. 265 do Código de 

Processo Penal. 

Art. 2º - Os Defensores Públicos Criminais estão obrigados a 

comparecer as audiências somente quando regularmente intimados pela autoridade 

judiciária no prazo mínimo de 24 horas (artigo 3º do CPP, 192 do CPC e 5º da Lei nº 

1.060/50). 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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