
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

COMISSÕES DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS, e DE FINANÇAS, DE 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 20/2018 (Mensagem nº 02/2018). 

AUTOR: Defensora-Pública Geral do Estado do Espírito Santo. 

EMENTA: “Reestrutura a tabela dos subsídios dos membros da Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo e altera a Lei Complementar Estadual 

nº 55/1994”. 

 

I - RELATÓRIO 

    

O Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, de autoria da Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo foi encaminhado por meio da Mensagem 

nº 02/2018, e objetiva “[...] reestruturar a tabela dos subsídios dos membros 

da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e altera a Lei 

Complementar Estadual nº 55/1994”.  

 

Para tanto, prevê aumento de subsídios para os Defensores Públicos 

conforme tabela integrante 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, que passaria a vigorar com a nova redação 

do Anexo Único desta pretensa Lei Complementar ora em análise. 

 

A proposição legislativa em comento, ainda, determina a revogação expressa 

dos 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); prevê que as despesas 

decorrentes de sua aplicação correriam por conta de dotações orçamentárias 
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próprias, que serão suplementadas, caso seja necessário; e, por fim, que o 

início de sua vigência se daria na data de sua publicação, porém, os seus 

efeitos financeiros se dariam a partir de 01 de janeiro do ano de 2019. 

 

No que tange a tramitação regimental, inicialmente, a proposição legislativa, 

encaminhada pela referida Mensagem nº 02/2018, foi protocolizada, na 

Secretaria Geral da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, no dia 02 de agosto de 2018. Por sua vez, o Projeto de Lei 

Complementar foi lido na Sessão Ordinária realizada no dia 08 do mesmo 

mês e ano. Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL 

verifica-se que a proposição foi publicada no dia 08 de agosto de 2018, às 

páginas 01 a 05. 

 

Após, recebeu encaminhamento para a Procuradoria Geral da Ales, para 

elaboração de Parecer Técnico, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o 

art. 121 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

 

A seguir, a propositura recebeu o Parecer Nº 330/2018 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, pela legalidade, 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; vindo, a seguir, a 

estas Comissões de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos e de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada De 

Contas, reunidas em conjunto, para exame e parecer de mérito, na forma do 

art. 52 e arts. 42 e 43 do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09).  

 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

Identificador: 310038003800380033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 20/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 20/2018, de autoria da Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos da Mensagem nº 02/2018, 

cujo objeto é a reestruturação da tabela dos subsídios dos membros da 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e altera a Lei Complementar 

Estadual nº 55/1994, foi acompanhado da seguinte 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 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 
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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 razões apresentadas e, considerando a relevância dos serviços 

prestados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, é que se 

justifica a reestruturação que se objetiva conceder através deste Projeto de 

Lei.  

 

Cabe ressaltar que, no escopo de atuação da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos (art. 52 do Regimento Interno), a 

Defensoria Pública se apresenta como instrumento essencial para garantir 

aos cidadãos necessitados o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita, 

nos termos do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 
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Nesse sentido, tem-se que, indubitavelmente, a teleologia da medida 

normativa converge para remuneração de pessoal próprio da Defensoria 

Pública. Com esta finalidade, estar-se-ia promovendo justa medida para 

estes servidores que realizam importante função essencial à Justiça, que 

promovem orientação jurídica e na promoção judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados 

e carentes.  

 

No que tange ao âmbito de análise da Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada De Contas (arts. 42 e 43 do 

Regimento Interno), o Projeto de Lei Complementar não apresenta qualquer 

dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de 

maneira que não há óbice para sua regular tramitação.  

 

Ademais, o processo legislativo ora analisado se encontra devidamente 

instruído com a declaração do gestor quanto à previsão orçamentária e ao 

impacto financeiro frente às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 

seja, em conformidade com o orçamento do Órgão e com a Lei Ordinária 

Estadual nº 10.874/2018 – fls. 08 a 12 dos autos. 

 

Destarte, no que diz respeito à análise de mérito, verifica-se do diagnóstico 

decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da Proposição 

Legislativa não traz ponto de divergência com o interesse público do Estado 

do Espírito Santo, revelando-se, assim portadora de mérito, nos termos dos 

artigos 52, 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). 

 

 

Ex positis, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar Nº 

20/2018, recomendando aos nobres Pares destas Comissões a adoção do 

seguinte:  
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III – PARECER Nº       /2018 

 

As COMISSÕES DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

e DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS, reunidas em conjunto, são pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei Complementar Nº 20/2018, de autoria da Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo (Mensagem nº 02/2018). 

 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

              ________________________________PRESIDENTE 

  

     ___________________________________RELATOR 

 

     ___________________________________MEMBRO 

 

     ___________________________________MEMBRO 

 

    ___________________________________MEMBRO 

Identificador: 310038003800380033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2018-11-27T12:03:01-0200




