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__________________________________________________________________________________

     ORDEM DO DIA     
__________________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 199/2019
Defensoria Pública

Dispõe sobre a criação das Defensorias Públicas Regionais 
de Augusto Pestana, de Coronel Bicaco, de Salto do Jacuí, 
de Santa Bárbara do Sul e de Tapera e dos respectivos 
cargos de Defensor Público e de servidores do Quadro de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares e do Quadro de Cargos em 
Comissão e Funções Gratificadas da Defensoria Pública do 
Estado, e dá outras providências.

Art. 1º. Ficam criadas com as atribuições a serem definidas pelo Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul:

I - a Defensoria Pública Regional de Augusto Pestana;
II - a Defensoria Pública Regional de Coronel Bicaco;
III - a Defensoria Pública Regional de Salto do Jacuí;
IV - a Defensoria Pública Regional de Santa Bárbara do Sul; e
V - a Defensoria Pública Regional de Tapera.

Art. 2º. Ficam criados 05 (cinco) cargos na Classe Intermediária da Carreira de Defensor Público 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3º. Ficam criados 05 (cinco) cargos de Analista e 05 (cinco) cargos de Técnico do Quadro de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado e 05 (cinco) cargos de Assessor I, padrão 
CC-DP/FG-DP 09, do Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Defensoria Pública do 
Estado.

Art. 4º. Os cargos criados nesta Lei serão providos, de conformidade com os critérios de 
necessidade e conveniência da Administração.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, de forma definitiva, consolidou a 
Defensoria Pública enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal (redação do art. 134, caput, da Constituição da República).

Nessa esteira, alterou o art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nos seguintes 
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termos:

"Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

§ 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.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos 
ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional."

Tem-se, portanto, que a Constituição Federal impõe à União e aos Estados Federados e, por 
consequência, às Defensorias Públicas dos Estados, a necessidade de estar presente em todas as comarcas, 
no prazo de oito anos  (2022).

Nesse contexto, a presente proposta legislativa visa à criação de cargos de Defensores Públicos e de 
servidores para atender a demanda das Comarcas de Augusto Pestana, de Coronel Bicaco, de Salto do Jacuí, 
de Santa Bárbara do Sul e de Tapera, integrantes da Mesorregião Noroeste e respectivamente das 
Microrregiões 08, 08, 11, 11 e 12, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em que o 
atendimento decorre do deslocamento do Agente de outra Comarca, uma vez na semana, o que determina 
atendimento precário da população necessitada de acesso à Justiça.

Considerando-se que a Defensoria Pública atualmente possui quantidade desproporcional de cargos 
de Defensor Público na classe inicial, o que foi recentemente objeto de discussão nesta Casa Legislativa por 
meio do projeto de lei nº 34/2017, aprovado e sancionado, transformando-se na Lei nº 15.135/2018, os 
cargos de Defensor Público que se pretende criar integram a classe intermediária da carreira, hoje defasada 
em relação às demais (quantidade de cargos segundo a Lei: I-Defensor Público de Classe Especial – 108; II 
– Defensor Público de Classe Final – 110; III – Defensor Público de Classe Intermediária – 85; IV – 
Defensor Público de Classe Inicial – 156).

A proposta, portanto, vai ao encontro do comando constitucional cogente, no intuito de possibilitar 
um atendimento efetivo aos vulneráveis pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em todas 
as comarcas dentro do prazo estabelecido.

Calha ressaltar que o impacto orçamentário-financeiro está adequado às possibilidades da 
Instituição – necessário, registre-se, a realização de concursos públicos para o provimento dos cargos – e 
que a proposta está em consonância com a competência de iniciativa legislativa assegurada pela Constituição 
Estadual.

______________________________________________

Ofício nº 188/2019–GAB/DPGE                                                             Porto Alegre, 11 de abril de 2019.

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, no uso da prerrogativa conferida pelo 

art. 121, § 1º, III, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, encaminho Projeto de Lei que dispõe 

sobre a criação das Defensorias Públicas Regionais de Augusto Pestana, de Coronel Bicaco, de Salto do 


