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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Valdir Barranco

Altera a redação do caput do art. 24, renumera o seu parágrafo único, que passa a ser o § 1º, e acrescenta o
§ 2º, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 24 Para o exercício financeiro de 2021, o orçamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do
Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual e da Procuradoria Geral de Justiça, contemplando
repasses do Tesouro para programação de suas despesas, corresponderá ao crédito inicial autorizado no
orçamento do ano imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo- IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses, encerrando em junho do exercício anterior a que se
refere à lei orçamentária.

§1º (...)

§2º O aporte necessário para o atendimento ao estabelecido no § 1º do art. 98 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não se aplica aos limites desta Lei para a Defensoria Pública, podendo ser
convocados 12 (doze) novos defensores públicos para a reposição dos cargos após vacância, seja por
promoção ou aposentadoria.

 

JUSTIFICATIVA

O § 1º do art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê que até 2022, a União, os
Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.

Considerando ser um mandamento constitucional, o aporte para esse fim não se aplica aos limites estaduais
estabelecidos para a Defensoria Pública até o devido cumprimento estabelecido pela Constituição Federal.

Tendo em vista que há apenas 12 (doze) aprovados restantes na lista do concurso para o cargo de Defensor
Público, é de fundamental importância a convocação desses defensores para o atendimento da população
mais vulnerável no interior do estado de Mato Grosso, principalmente em época de pandemia. 

Vale salientar que a não convocação desses membros acarretará irreversíveis prejuízos à população, uma
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vez que o prazo de vencimento do concurso está próximo do fim e um novo concurso público demandará
tempo e considerável aporte de recursos públicos. 

Assim como em outras carreiras jurídicas, como a magistratura e o ministério público, há promoções por
antiguidade e merecimento, o que resulta em vacâncias e, consequentemente, possibilidade de novas
nomeações conforme preconiza a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020.

Portanto, esta questão deve ser amplamente discutida no projeto de Lei Orçamentária Anual, a fim de
atender o maior número de comarcas do estado. 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Setembro de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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