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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Valdir Barranco

Modifica e acrescenta o parágrafo 2º ao art. 24 do Projeto de Lei nº 573/2022, com a seguinte redação:

"Art. 24 (...)

(...)

§2º O orçamento da Defensoria Pública para o exercício financeiro de 2023 deverá ser suplementado, caso o
aporte previsto na lei orçamentária não seja apto ao atendimento do disposto".

JUSTIFICATIVA

Em um cenário de lentidão do Judiciário, em descompasso com a crescente litigação em todas as vias
recursais e com as elevadas custas processuais, a Defensoria Pública, com função essencial à Justiça, vem
como uma alternativa prevista de Carta Magna de 1988 para trazer à prática todos os princípios de igualdade
que nossa Lei Maior e dispositivos infraconstitucionais pregam em seus textos.

A análise do acesso à justiça passa a ser visto como o meio indispensável para propiciar a real aplicação dos
direitos humanos, uma vez que permite às pessoas buscarem a reivindicação de tais direitos.

É nesse contexto que surge a Defensoria Pública, conforme prevê a Constituição Federal de 1888 em seu
artigo 134, como uma instituição responsável pela promoção do auxílio à atividade jurisdicional sendo de
suma importância para orientação jurídica e a defesa das pessoas necessitadas, ou seja, sua função
principal é o acesso à Justiça.

A Defensoria Pública atua na, orientação jurídica, na promoção dos direitos humanos e a defesa, todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitado,
exercendo a defesa da criança e do adolescente, atua junto aos estabelecimentos policiais e nas
penitenciárias (órgão da execução penal), assegurando às pessoas pobres as garantias individuais, em
processos judiciais ou administrativos, além de atuar junto aos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais,
patrocinando os direitos e interesses do cidadão quando lesado. É na Defensoria Pública que as pessoas
reconhecidamente pobres encontram guarita e a possibilidade de receber os benefícios da Justiça, ela é a
última esperança dos desamparados.
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A Defensoria Pública é a mão do Estado daquele que não tem justiça social.

O orçamento da Defensoria Pública deve atender às necessidades de ampliação da assistência jurídica
integral, permitindo o preenchimento de cargos, inclusive de pessoal de apoio, o adequado aparelhamento
dos órgãos de atuação, o fortalecimento da estrutura de composição extrajudicial de litígios e de
ajuizamentos de ações civis coletivas, e a qualificação de lideranças comunitárias para a cidadania. A
fixação do subsídio da carreira, em simetria com as demais instituições do Sistema de Justiça, é imperativo
constitucional, legal e ético, constituindo elemento indispensável a garantir ao cidadão instrumentos de
acesso à justiça e defesa tão eficientes quanto os de acusação e repressão (paridade e armas), permitindo
que o Estado Defensor possa se colocar em situação de efetiva igualdade frente ao Estado Julgador e ao
Estado Acusador.

Pelas razões acima, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação desta emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Agosto de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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