
 
 

INDICAÇÃO Nº 2766, DE 2021 

 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador, que tome as devidas 

providências a seguir: 

Determine à Secretaria de Justiça e Cidadania e demais órgãos 

competentes que sejam adotadas as providências necessárias a fim de implantar 

unidades da Defensoria em todas as comarcas do Estado de São Paulo e ampliar o 

quadro de defensores públicos, conforme a Emenda à Constituição (EC) 80 de 

2014, possibilitando uma mudança de realidade social, econômica e de Justiça no 

país, em virtude do empoderamento e da interiorização da Instituição Defensorial 

(universalização de acesso aos necessitados – assistidos da Defensoria). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A EC 80 de 2014 determina o prazo de oito anos para que União, 

Estados e DF contenham Defensorias Públicas em todas as Unidades 

Jurisdicionais, disseminando-se os Núcleos Regionais da Instituição por todos os 

Estados, e por todo o país carente de assistência jurídica integral e gratuita, 

conforme o Mapa da Defensoria Pública publicado pelo IPEA e pela ANADEP 

(disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/) e o Atlas de Acesso à 

Justiça do Ministério da Justiça (disponível em: http://www.acessoajustica.gov.br/). 

 

A desigualdade social é representada por uma série de carências da 

pessoa e da família, incluindo a negação ao direito de defesa, que é um dos direitos 

mais básicos da Constituição Federal. Isso é observado ao olhar como o serviço das 

Defensorias Públicas estão distribuídos pelo Estado de São Paulo. Em muitos 

territórios e cidades do Estado não possuem esse serviço, o que resulta na falta de 

cobertura do direito para todos, todas e todes. 

 

http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/
http://www.acessoajustica.gov.br/


 
Vale lembrar que a Defensoria Pública é um instrumento que 

oferece defesa à população especialmente mais pobre, pois promove a defesa 

jurídica sem cobrança de encargos. A falta de Defensoria Pública em todo o Estado 

resulta na exclusão do atendimento da população a esse serviço, por conta disso se 

faz fundamental que toda população de São Paulo tenha acesso à Defensoria 

Pública, pois a Defesa Jurídica e o acesso à justiça são direitos fundamentais que 

precisam ser respeitados para promoção da cidadania. 

 

 

Sala das Sessões, em 02/06/2021. 

 

a) Monica Seixas 


