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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais desta Casa de Leis ", vazada na seguinte forma:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Faissal Jorge Calil Filho, vem manifestar votos especiais de
APLAUSOS à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pelos seus vinte anos de existência e aos
Defensores Públicos Alenir Auxiliadora Ferreira da Silva, Ana Leonarda Preza Borges, Cid de Campos
Borges Filho,  Clodoaldo Aparecido G. De Queiroz, Danielle Pereira Vilas Boas Biancardini, Djalma Sabo
Mendes Júnior, Edson Jair Neschter, Fábio César Guimarães Neto, Graciela Faria, Helyodora Carolyne
Almeida da Silva, Hercules da Silva Gahyva, Iolanda Alves Dias Gargaglione,  Marcio Frederico de Oliveira
Dorileo,  Mariusa Magalhães de Oliveira,  Raquel Regina Souza Ribeiro, Roberto Tadeu Vaz curvo, Silvio
Jeferson de Santana,  Liseane Peres de Oliveira,  Valtenir Luís Pereira,  pelos trabalhos prestados nessa
instituição.

JUSTIFICATIVA

A Defensoria Pública, como instituição pública de matriz constitucional, apenas surgiu com a Constituição da
República de 1988, por meio do art. 134, que estabeleceu sua essencialidade à função jurisdicional do
Estado e incumbiu-lhes a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados.. 

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.

Sua atividade 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. O
ingresso na carreira é feito mediante concurso público de provas e títulos e são asseguradas às Defensorias
Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa.
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A maior parte das Defensorias Públicas do Brasil foi criada logo após a Constituição de 88. No estado de
Mato Grosso 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 24 de fevereiro de 1999, com 24 Defensores.

Atualmente, faz-se presente em 44 das 79 comarcas, prestando um serviço público eficiente, por
especialistas na atuação jurídica perseguida e vocacionados a dirigir todas as suas forças de trabalho para
proporcionar, ao máximo, aquilo que for cabível ao povo mato-grossensse que deposita, no defensor, as
suas últimas esperanças.

No dia 24 de fevereiro de 2019 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso completa vinte anos de
existência. Dessa forma, merece essa instituição e seus Defensores Públicos todas as homenagens desta
Casa.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Fevereiro de 2019

 

Faissal
Deputado Estadual
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