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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno, requeremos a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário,
que determine a convocação de uma Sessão Solene no dia 21 de Fevereiro de 2019, às 19h30min, com a
finalidade de “Prestar homenagem a Defensoria Pública de Mato Grosso”, pelo 20ª aniveirsário, que será
comemorando no dia 24 de Fevereiro de 2019, em razão do excelente trabalho prestado a sociedade como
um todo.

JUSTIFICATIVA

O art. 134 da Constituição de 88 criou as Defensorias Públicas Estaduais, estabelecendo, inclusive, que são
instituições essenciais à função jurisdicional do Estado e incumbindo-lhes a orientação jurídica e a defesa em
todos os graus dos necessitados, na forma do art. 5º da Carta Magna. 

A maior parte das Defensorias Públicas do Brasil foi criada logo após a Constituição de 88.  O ingresso
nessa carreira é feito mediante concurso público de provas e títulos e são asseguradas às Defensorias
Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa.

 

A Defensoria Pública é essencial à democratização da Justiça e à própria efetividade da Constituição. O
Brasil é o único país que deu tratamento constitucional ao direito de acesso dos insuficientes de recursos à
Justiça.

Sua missão constitucional de garantir os princípios constitucionais de acesso à justiça e igualdade entre as
partes, desponta no cenário nacional e internacional como uma das mais relevantes instituições públicas,
essencialmente comprometida com a democracia, a igualdade e a construção de uma sociedade mais justa
e solidária.

 

No estado de Mato Grosso a Defensoria Pública foi instalada a partir do decreto 2.262, de 13 de maio de
1998, assinado pelo então governador Dante Martins de Oliveira, e começou a funcionar em fevereiro de
1999, com 24 Defensores.
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Atualmente em Mato Grosso a Defensoria Pública se faz presente em 44 das 79 comarcas. Impõe-se atingir
a todas rapidamente como, também, implantar tecnologia para acelerar os procedimentos.

Dessa forma a Defensoria do estado de Mato Grosso no dia 24 de Fevereiro de 2019, comemora 20 anos de
existência e de um belo trabalho prestado para os munícipes mato-grossenses.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2019
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Faissal
Deputado Estadual
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