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A Sua Excelência o Senhor  

Deputado GUILHERME ANTÔNIO MALUF  

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso  

Assunto: Encaminha Projeto de Lei  

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Encaminho a Vossa Excelência Projeto de Lei e respectiva justificativa, 

que dispõe sobre a criação de 55 (cinquenta e cinco) cargos de provimento em comissão de 

Assistente Jurídico, Área Fim, DPNE-II, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, para providências.  

Destaco que a estruturação da carreira de apoio administrativo contribui 

para o aprimoramento permanente do perfil da Defensoria Pública e, consequentemente, na 

melhoria da qualidade e quantidade do atendimento final prestado ao cidadão hipossuficiente.  

Contando com vossa colaboração e colocando-me à disposição para mais 

esclarecimentos, reitero protestos de estima e consideração.  

 

Atenciosamente, 

  

 

 

 

 

DJALMA SABO MENDES JÚNIOR 
Defensor Público-Geral 

 



PROJETO DE LEI Nº ___, DE ___ DE ___ DE 2016. 

 

Autor: Defensoria Pública  

 

Cria cargos de Assistente Jurídico no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, altera a Lei nº 8.831, de 24 de 

janeiro de 2008 e dá outras providências. 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo 

em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Ficam criados, no quadro de pessoal da Defensoria Pública, além dos 

cargos descritos no artigo 2º da Lei nº 8.831, de 24 de janeiro de 2008, e no artigo 1º da Lei 10.069, 

de 19 de março de 2014, 55 (cinquenta e cinco) cargos de provimento em comissão de Assistente 

Jurídico – Área Fim – DPNE-II, privativos de Bacharel em Direito. 

 

Art. 2º A indicação e nomeação dos cargos descritos na presente Lei, se darão nos 

moldes dos artigos 2º e 3º da Lei 10.069, de 19 de março de 2014. 

 

Art. 3º Os subsídios dos cargos de Assistente Jurídico criados nesta lei 

corresponderão aos de Coordenadores. 

 

Art. 4º Os cargos criados no artigo 1º desta Lei deverão constar do Anexo Único 

da Lei nº 8.831, de 24 de janeiro de 2008 e do Anexo II da Lei nº 8.572, de 31 de outubro de 2006. 

 

Art. 5º As despesas resultantes desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias consignadas à Defensoria Pública do Estado. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Palácio do Paiaguás, em Cuiabá,  de   de 2016. 

 

 

 

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES 

Governador do Estado 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

Ref. Projeto de lei para criar 55 (cinquenta e cinco) cargos de Assistente Jurídico no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Protocolo nº ____________________ 

 

 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que 

ao final assina, no uso de suas atribuições legais e institucionais vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com supedâneo no artigo 116, parágrafo único, “f”, da Constituição 

de Mato Grosso, alterado pela Emenda Constitucional nº 35, de 15 de junho de 2005, expor e 

requerer o que adiante segue: 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a criação de 55 (cinquenta e cinco) 

cargos de provimento em comissão de Assistente Jurídico – Área Fim – DPNE-II, privativos de 

bacharel em Direito, no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, destinados ao 

auxílio dos Defensores Públicos da Capital e do interior, cujo estudo de impacto 

orçamentário/financeiro segue anexo.  

 

A Defensoria Pública, mais nova das Instituições do Sistema de Justiça, 

essencial à função jurisdicional do Estado e responsável pela assistência jurídica integral e gratuita 

aos que estejam em condição de vulnerabilidade, foi criada pela Constituição Federal de 1988 e 

vem se aperfeiçoando através de mudanças legislativas, sempre no intuito de efetivar um acesso à 

Justiça para todos com dignidade e excelência. 

 

A proposta de criação dos cargos de Assistente Jurídico decorre, primeiramente, 

do colapso vivido na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no que concerne à estrutura 

administrativa de pessoal de apoio, carecendo de condições mínimas para o melhor exercício de 

suas atribuições constitucionais. 

 

As atividades comumente desenvolvidas pelo Defensor Público são de natureza 

vasta, implicando do atendimento ao público a acompanhamento de processos e visitas em unidades 

prisionais, dentre outras, com um número infindável de audiências e petições a serem laboradas, 

cujos prazos processuais comumente exigem sacrifício no atendimento ao público. 

 

Hoje, o reduzido quadro de pessoal da Instituição estabelece como regra o 

excesso de trabalho nos Núcleos e a quase inexistência de pessoal técnico, num panorama em que a 

estrutura de apoio não reúne condições de atender a contento as necessidades do órgão jurídico do 

Estado. Inexoravelmente o maior prejudicado é o assistido da Defensoria Pública, eis que mesmo 

onde existe atendimento (núcleos instalados), este não alcança o nível de satisfação digno e 

desejado em razão do acúmulo de trabalho somado à carência de equipe de apoio. 

 

Para que seja solucionada tal problemática, foi apresentado à esta Casa de Leis, 

Projeto que visa a criação de 55 (cinquenta e cinco) cargos de Defensor Público. No entanto, ainda 

restaria defasado o quadro dos profissionais de apoio técnico da Instituição, uma vez que cabe a 

cada Defensor Público a indicação de um Assistente Jurídico de sua confiança e, aumentando-se o 



número de Membros, automaticamente faz-se necessário o aumento de número de Assistentes 

Jurídicos. 

 

Assim, a criação dos cargos de Assistente Jurídico, na forma proposta, visa um 

grande passo para a implantação de uma nova realidade para a Defensoria Pública Estadual, no 

intuito de atender principalmente, à singularidade das atividades finalísticas da Instituição. Dotando 

o Defensor Público de uma equipe de apoio mínima, composta, além de estagiário, de ao menos um 

Assistente Jurídico, será propiciado melhor e mais atendimento ao cidadão necessitado, conferindo 

mais dignidade àquele e contribuindo para a construção de uma sociedade justa através da constante 

busca pela redução das desigualdades sociais. 

 

Ademais, a busca da eficiência, eficácia e efetividade nos serviços públicos deve 

ser uma constante dos seus agentes para atender os anseios da sociedade que os quer prestados com 

qualidade e agilidade. Assim, a modernização e atualização administrativa devem ser vistas pelo 

gestor público como um processo dinâmico e evolutivo, de caráter contínuo e permanente apto a 

possibilidade de repensar, atualizar e, por fim, atingir metas através da implementação de ações 

indispensáveis ao desenvolvimento da instituição. 

 

É com base em tudo quanto exposto e com a certeza de que a estruturação da 

carreira de apoio pode contribuir para o aprimoramento permanente do perfil da Defensoria Pública 

e consequentemente melhora da qualidade e quantidade do atendimento final prestado ao cidadão 

hipossuficiente que esperamos seja o presente Projeto de Lei aprovado por esta digna Casa de Leis. 

 

Estas são, pois, as justificativas que ora apresento em relação ao Projeto de Lei 

anexo, submetendo-o à apreciação da Assembléia Legislativa Mato-Grossense. 

 

Cuiabá, 12 de abril de 2016. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DJALMA SABO MENDES JÚNIOR 

Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso 

 


