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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL 

 
MENSAGEM Nº 02/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa Deputado Erick Musso, 
 
Encaminho à apreciação da Assembleia Legislativa o 
incluso Projeto de Lei Complementar, que adequa as 
tabelas de subsídios dos membros da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo, em 
conformidade com a capacidade orçamentária desta 
instituição e diante do grave caso de evasão na 
carreira, mormente considerando estar, hoje, a 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no 
pior patamar remuneratório das Defensorias dos 
demais Estados e da Defensoria Pública da União. 
 
A proposta, embora não atinja sequer a média 
nacional dos vencimentos das Defensorias Públicas 
dos demais entes federados, reflete a necessidade de 
tornar a carreira de Defensor Público no Estado do 
Espírito Santo mais atrativa. A exemplo, embora 
tenhamos concurso finalizado com aprovação de 
mais de 100 (cem) membros, foram chamados 
31(trinta e um) candidatos à nomeação e, destes, 
apenas 13 (trezes) resolveram ingressar na 
Defensoria do Espírito Santo. 
 
Esta situação acarreta desestruturação da instituição, 
que, conquanto sofra com pedidos de exoneração de 
membros diuturnamente, ainda segue prestando um 
serviço de qualidade à população, com cerca de 500 
mil atendimentos por ano. 
 
A estruturação da Defensoria Pública, além de 
caracterizar mandamento constitucional (Emenda 
Constitucional nº 80/2014), representará grande 
avanço social na assistência jurídica integral e 
gratuita à população menos favorecida do nosso 
Estado. 
 
Estamos trabalhando arduamente para fortalecer a 
Defensoria Pública no Estado do Espírito Santo e, 
embora diante da forte crise e do reduzido orçamento, 
avançamos na quantidade e qualidade dos serviços 
que estão ao nosso encargo. 

Incumbem à Defensoria Pública projetos que visam à 
redução da judicialização das demandas por serviços 
fundamentais, como educação, saúde e moradia. A 
exemplo, iniciamos em 2015 o projeto de 
mediação das demandas de saúde, em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde, que objetiva 
agilizar a entrega de medicamentos sem os custos 
da ação judicial e com mais celeridade para 
população carente, além da priorização de 
tratamentos ambulatoriais ao invés das internações 
compulsórias para tratamento de uso abusivo de 
álcool e outras drogas. 
 
A Defensoria Pública também avançou no projeto de 
audiência de custódia e, mesmo com quadro reduzido 
de membros, estamos somando forças para que o 
Estado não tenha gastos com os casos mais simples 
que ocasionavam prisões indevidas. 
 
Ampliamos a mediação e conciliação nos nossos 
núcleos de atendimentos, evitando uma sobrecarga de 
ações judiciais. Antes de ajuizarmos ações de família, 
por exemplo, realizamos audiências administrativas 
de conciliação e mediação, com resultados exitosos. 
Atualmente, mais da metade das demandas que 
chegam à Defensoria Pública são resolvidas dentro da 
própria Instituição. 
 
Cerca de 80% (oitenta por cento) da população do 
Espírito Santo é pretensa usuária dos nossos serviços 
(preenchem o requisito de hipossuficiência para fins 
de assistência jurídica integral e gratuita), conforme 
demonstrou diagnóstico do IPEA. 
 
A busca pelos serviços da Defensoria Pública 
aumenta a cada mês. 
 
Atualmente, estamos recebendo em nossos Núcleos 
da Grande Vitória mais de 35 mil pessoas por mês, 
sendo que, como dito alhures, metade destas 
demandas estão sendo resolvidas sem a necessidade 
de judicialização, com mais diálogo e menos custos. 
 
Com o reconhecimento do Governo do Estado e da 
Assembleia Legislativa, avançamos na Lei Ordinária 
Estadual nº 10.874/18 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2019) e 
conseguimos recursos que permitiram o envio do 
presente projeto, para minimizar a evasão na carreira 
e manter os serviços nos locais em que já estão sendo 
prestados pela Defensoria Pública. 
 
Importante ressaltar que a proposta está em 
consonância com a capacidade orçamentária e 
financeira da Defensoria Pública do Estado, na 
medida em que o dispêndio financeiro decorrente da 
implementação do projeto observa o reforço 
orçamentário previsto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, assim como na Lei Orçamentária 
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Ad argumentandum tantum, não se aplica ao 
presente projeto a vedação prevista no artigo 73, 
inciso VIII, da Lei Eleitoral 9.504/97, tendo em 
vista que a vedação diz respeito ao agente 
público em campanhas eleitorais, o que não se 
aplica à Defensora Pública-Geral que, além de não 
ser candidata nas eleições de 2018, é gestora de ente 
público que goza de autonomia administrativa, 
inclusive com iniciativa de lei. 
 
Esclareço ainda, que, conforme entendimento do TSE 
- Tribunal Superior Eleitoral, a referida vedação não 
abrange a concessão de aumento a determinada 
categoria específica (Consulta nº 772 e nº 782), como 
é o caso da Defensoria Pública. 
 
Os argumentos apresentados acima estão reforçados 
pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 
em seu COMPÊNDIO SOBRE AS CONDUTAS 
VEDADAS EM ANO ELEITORAL NA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101/00) E NA LEI DAS 
ELEIÇÕES (LEI Nº 9.504/97), expedido em janeiro 
de 2018. 
 
Ademais, ressalte-se que, consoante orientação do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o 
prazo previsto no parágrafo único do artigo 21 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, tocante à vedação de 
aumento de despesa com pessoal nos cento e oitenta 
dias anteriores ao final do mandato, é contado para a 
Defensoria Pública com referência ao término do 
mandato de Defensor Público-Geral, o qual, no 
presente caso, apenas se encerra em 31 de janeiro de 
2019, não havendo, assim, qualquer vedação ao envio 
da proposta. 
 
Este projeto, Exmo. Sr. Presidente, decorre de uma 
medida de responsabilidade fiscal e com consciência 
das possibilidades financeiras da Defensoria do 
Estado do Espírito Santo, sem olvidar a necessidade 
histórica de concretizar a estruturação progressiva da 
 
Defensoria Pública capixaba, na esteira do que já foi 
efetuado em todos os demais Estados da Federação. 
 
Diante das considerações acima expostas, Senhor 
Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho 
de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 
presente Projeto de Lei Complementar. 
 

Vitória, 31 de julho 2018. 
 

SANDRA MARA VIANNA FRAGA 
Defensora Pública-Geral do Estado 

Assinado digitalmente por SANDRA MARA VIANNA 
FRAGA: 
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Data: 2018.07.31 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 020/2018 

 
Reestrutura a tabela dos subsídios 
dos membros da Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo e altera 
a Lei Complementar Estadual nº 
55/1994. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Anexo I, a que se refere o parágrafo único 
do artigo 65-A da Lei Complementar nº 55/1994, 
acrescido pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 
538/2009, passa a vigorar com a redação do Anexo 
Único desta Lei Complementar. 
 
Art. 2º Ficam revogados os artigos 25-A, 39-A, 39-
B, 39-C e 39-D da Lei Complementar nº 55/1994, 
acrescidos pela Lei Complementar n° 538/2009. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei Complementar correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, que serão suplementadas, 
caso seja necessário. 
 
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 
 

PALÁCIO ANCHIETA, EM VITÓRIA, 
_______________de 2018. 
 

 
ANEXO ÚNICO 

 
TABELA DE SUBSÍDIO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 
 

(A que se refere o artigo 1º) 
 

Valores em R$ 

Cargo Nível Subsídio 
Defensor Público - Substituto Nível 1 10.500,00 
Defensor Público - Titular Nível 2 15.342,50 
Defensor Público - Superior Nível 3 16.150,00 
Defensor Público - Superior Titular Nível 4 17.000,00 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A Defensoria Pública é essencial à função 
jurisdicional do Estado, diante do comando 
constitucional que garante a todos o acesso à justiça e 
o exercício pleno do direito de defesa. Constitui 
verdadeira materialização dos princípios da 
igualdade, da dignidade e de inúmeros direitos e Identificador: 310033003500350033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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garantias fundamentais. Ela é fruto, instrumento e 
sustentação do Estado Democrático de Direitos. 
 
A procura pela Defensoria Pública ocorre quando 
todas as opções se apresentam ausentes para 
aqueles que mais necessitam. A instituição 
representa, muitas vezes, a última esperança de 
sanar injustiças. E é ciente desta responsabilidade 
que executamos nossas tarefas. 
 
Neste sentido, a presente proposta visa a adequar a 
estrutura remuneratória da Defensoria Pública, 
aproximando ao patamar praticado em todos os 
demais Estados da Federação, na medida em que, 
hoje, os Defensores Públicos se encontram com a 
pior remuneração do País, conforme se pode 
depreender da planilha anexa. 
 
Além disso, a adoção da medida visa a estancar a 
grande evasão de membros da carreira, que pedem 
exoneração para assumir cargos de Defensor 
Público nos demais Estados, ocasionando grande 
prejuízo à manutenção dos serviços da Instituição. 
A população capixaba se vê privada diuturnamente 
dos serviços de assistência jurídica integral e 
gratuita. 
 
Importante ressaltar, também, que os valores 
contidos no Anexo Único foram elaborados com 
prudência e responsabilidade. Com efeito, a 
proposta está em consonância com a capacidade 
orçamentária e financeira da Defensoria Pública do 
Estado, na medida em que o dispêndio financeiro 
decorrente da implementação do projeto está em 
consonância com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2019 e o plano 
plurianual. 
 
Ademais, ressalte-se que, consoante orientação do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o 
prazo previsto no parágrafo único do artigo 21 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, tocante à vedação 
de aumento de despesa com pessoal nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final do mandato, é 
contado para a Defensoria Pública com referência 
ao término do mandato de Defensor Público-Geral, 
o qual, no presente caso, apenas se encerra em 31 
de janeiro de 2019, não havendo, assim, qualquer 
vedação ao envio da proposta. 
 
Este projeto, Exmo. Sr. Presidente, decorre de uma 
medida de responsabilidade fiscal e com 
consciência das possibilidades financeiras da 
Defensoria do Estado do Espírito Santo, sem 
olvidar a necessidade histórica de concretizar a 
estruturação progressiva da Defensoria Pública 
capixaba, na esteira do que já foi efetuado em 
todos os demais Estados da Federação. 

Em observância às disposições da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, segue, em anexo, a 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem 
como a declaração do ordenador da despesa de que 
o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 
 
Diante das considerações acima expostas, Senhor 
Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei Complementar. 
 

Vitória, 31 de julho de 2018. 
 

SANDRA MARA VIANNA FRAGA 
Defensora Pública-Geral do Estado 

 

Assinado digitalmente por SANDRA MARA VIANNA 
FRAGA: 
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 
DESPESA 

 
Eu, SANDRA MARA VIANNA FRAGA, na 
qualidade de ordenadora de despesas, DECLARO, 
para fins dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 
Federal nº 101/2000, que as despesas decorrentes 
do presente projeto de lei complementar têm 
adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias 
para os anos de 2019, 2020 e 2021. 
 
DECLARO, ainda, que a despesa será prevista 
no(s) orçamento(s) do(s) exercício(s) 
subsequente(s) e sua execução não ultrapassará os 
limites estabelecidos para o próximo exercício 
financeiro nem afetará as metas previstas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
 
Por fim, DECLARO que o acréscimo de despesas 
decorrente do presente projeto tem como origem os 
recursos próprios da Defensoria Pública, 
acrescidos das diretrizes orçamentárias 
disponibilizadas à Defensoria Pública por meio da 
Lei Ordinária Estadual nº. 10.874/18 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2019). 
 

Vitória, 31 de julho de 2018. 
 

SANDRA MARA VIANNA FRAGA 
Defensora Pública-Geral do Estado 

Assinado digitalmente por SANDRA MARA VIANNA 
FRAGA: 

76462790725 Data: 2018.07.31 
15:48:28 -0300 Identificador: 310033003500350033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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ESTIMATIVA DE REPERCUSSÃO 
FINANCEIRA PARA 2019 

 
(Art. 16, inciso II da Lei Complementar Federal 

nº 101/2000) 

 impacto orçamentário se refere à implementação 
total do projeto de lei, a qual, nos termos do artigo 4º, 
ocorrerá a partir de 01 de janeiro de 2019, estando em 
conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com a Lei Orçamentária Anual.  

 
  FOLHA ATUAL ANUAL C/ 

FOLHA PROPOSTA ANUAL C/ 
 

ESPECIFICAÇÃO Nº. MEMBROS ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 ACRÉSCIMO ANUAL 
ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 FÉRIAS   FÉRIAS  

    

     

TOTAL GERAL 
ATIVOS 169 R$ 35.660.661,89 R$ 45.450.800,77 R$ 9.790.138,88 

     

     

Defensor Público - 
14 R$ 2.356.683,81 R$ 2.380.420,00 R$ 23.736,19 

Nível 1     
     

Defensor Público - 
50 R$ 8.977.164,92 R$ 12.422.310,83 R$ 3.445.145,91 

Nível 2     
     

Defensor Público - 
55 R$ 10.567.131,80 R$ 14.383.728,33 R$ 3.816.596,53 

Nível 3     
     

Defensor Público - 
41 R$ 8.845.574,98 R$ 11.286.753,33 R$ 2.441.178,35 

Nível 4     
     

Gratificações  R$ 4.735.292,94 R$ 4.782.645,87 R$ 47.352,93 
Abono de 

permanência  R$ 178.813,44 R$ 194.942,41 R$ 16.128,97 
 
 

ESTIMATIVA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA 2020 
 

(Art. 16, inciso II da Lei Complementar Federal nº 101/2000) 
 
O impacto orçamentário se refere à implementação total do projeto de lei, a qual, nos termos do artigo 4º, ocorrerá 
a partir de 01 de janeiro de 2019, estando em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei 
Orçamentária Anual. 
 
  FOLHA ATUAL ANUAL C/ 

FOLHA PROPOSTA ANUAL C/ 
 

ESPECIFICAÇÃO Nº. MEMBROS ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 ACRÉSCIMO ANUAL 
ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 FÉRIAS   

FÉRIAS 
 

    

     
     

TOTAL GERAL 
ATIVOS 169 R$ 35.660.661,89 R$ 45.450.800,77 R$ 9.790.138,88 

     
     

Defensor Público - 
14 R$ 2.356.683,81 R$ 2.380.420,00 R$ 23.736,19 

Nível 1     
     

Defensor Público - 
50 R$ 8.977.164,92 R$ 12.422.310,83 R$ 3.445.145,91 

Nível 2     
     

Defensor Público - 
55 R$ 10.567.131,80 R$ 14.383.728,33 R$ 3.816.596,53 

Nível 3     
     

Defensor Público - 
41 R$ 8.845.574,98 R$ 11.286.753,33 R$ 2.441.178,35 

Nível 4     
     

Gratificações  R$ 4.735.292,94 R$ 4.782.645,87 R$ 47.352,93 
Abono de permanência  R$ 178.813,44 R$ 194.942,41 R$ 16.128,97 
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ESTIMATIVA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA 2021 
 

(Art. 16, inciso II da Lei Complementar Federal nº 101/2000)
 
O impacto orçamentário se refere à implementação total do projeto de lei, a qual, nos termos do artigo 4º, 
ocorrerá a partir de 01 de janeiro de 2019, estando em conformidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual. 
 

  FOLHA ATUAL ANUAL C/ 
FOLHA PROPOSTA ANUAL C/ 

 

ESPECIFICAÇÃO Nº. MEMBROS ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 ACRÉSCIMO ANUAL 
ENCARGOS, 13º SAL.,1/3 

FÉRIAS   

FÉRIAS 

 

    

     

     

TOTAL GERAL 
ATIVOS 169 R$ 35.660.661,89 R$ 45.450.800,77 R$ 9.790.138,88 

     

     

Defensor Público - 
14 R$ 2.356.683,81 R$ 2.380.420,00 R$ 23.736,19 

Nível 1     

     

Defensor Público - 
50 R$ 8.977.164,92 R$ 12.422.310,83 R$ 3.445.145,91 

Nível 2     

     

Defensor Público - 
55 R$ 10.567.131,80 R$ 14.383.728,33 R$ 3.816.596,53 

Nível 3     

     

Defensor Público - 
41 R$ 8.845.574,98 R$ 11.286.753,33 R$ 2.441.178,35 

Nível 4     

     

Gratificações  R$ 4.735.292,94 R$ 4.782.645,87 R$ 47.352,93 

Abono de permanência  R$ 178.813,44 R$ 194.942,41 R$ 16.128,97 

 
 

 

 

 

 
ATO Nº 913 

 
Abre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo o 

Crédito Suplementar no valor de 
R$ 1.000.000,00 para o fim que 
especifica. 

 
A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
tendo em vista autorização contida no art. 23 da 
Lei nº 10.700, de 12 de julho de 2017; no art. 6º, Identificador: 310033003500350033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


