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Art. 24 (...) 

§1º(...) 

§2º O orçamento da Defensoria Pública para o exercício financeiro de 2023 deverá garantir o disposto no §
1º do art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, acrescido pela
Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

JUSTIFICATIVA

A emenda aditiva visa assegurar a constitucionalidade ao projeto de lei e cumprimento do estabelecido no §
1º do art. 98, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, acrescido
pela Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, in verbis:

“Art. 98 (...) § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com
defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.

” A Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita aos mais necessitados e vulneráveis promovendo
acesso aos direitos básicos, como saúde, moradia, regularização fundiária, família, infância, defesa do idoso,
população LGBT, portadores de necessidades especiais, defesa em processos administrativos diversos,
defesa em processos criminais e tantas outras áreas.

Atualmente a Defensoria Pública encontra-se presente em 64 comarcas, com Defensores Públicos lotados e
outros atendendo em sistema de acumulação, restando ainda 15 Comarcas para instalação dessa Instituição,
conforme informações obtidas junto a Administração Superior daquele órgão.

A alteração proposta é premente, já que assegura o atendimento dos que dependem da instituição, por meio
de um orçamento que permita o desenvolvimento desses inestimáveis serviços prestados, além de garantir a
segurança jurídica do sistema orçamentário do Estado. 

Assim, peço apoio aos nobres colegas para aprovação da presente emenda aditiva.
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