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ORÇAMENTO

HISTÓRICO ORÇAMENTÁRIO
RECENTE

Nos últimos sete anos (2008-2014), verifica-se uma 

expressiva queda da execução orçamentária da Defensoria 

Pública nas despesas de pessoal. Os demais Poderes e 

Órgãos Autônomos cresceram, em média, 33,37% na sua 

execução orçamentária, enquanto a Defensoria Pública 

sofreu com uma variação de -1,38%.

A Instituição, portanto, perdeu a oportunidade, num 

período de grande expansão econômica, de obter o 

crescimento seguro do seu orçamento, o que resultou 

na redução do seu quadro de apoio e a sua consequente 

evasão, bem como na impossibilidade dos defensores 

públicos receberem as verbas devidas.

Houve, no mesmo período, uma significativa redução 

da participação da Defensoria Pública no orçamento do 

Estado, vez que de 0,84% em 2010 chegou-se ao seu 

pior nível em 2014 com 0,63%, com ligeira recuperação 

em 2015 em razão das emendas parlamentares obtidas 

pelo trabalho da Associação dos Defensores Públicos 

(ADPERJ).
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DESPESAS DE PESSOAL

VARIAÇÃO REAL DO ORÇAMENTO DE 
PESSOAL NO PERÍODO 2008/2014

EXERCÍCIO ALERJ TCE MP TJ PGE DPRJ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

519.077.640

528.437.744

534.214.308

550.615.184

559.814.045

574.651.842

607.032.019

16,94%

427.988.202

441.077.522

443.930.190

484.239.755

483.999.465

506.447.183

522.145.353

22,00%

560.013.885

631.116.493

724.868.870

768.643.776

784.233.965

819.281.615

865.146.794

54,49%

2.028.581.085

2.210.063.039

2.451.279.319

2.407.386.249

2.525.148.500

2.659.986.218

2.603.222.805

28,33%

185.674.386

183.199.821

234.617.033

215.050.965

239.704.785

218.494.341

269.363.164

45,07%

456.069.888

451.681.399

454.311.109

463.740.161

448.659.859

433.772.384

449.779.842

-1,38%

Var. %
Média 

33,37%Variação %
2008 - 2014
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PROJETO DE LOA 2009/2015
Receitas destinadas à Defensoria

PARTICIPAÇÃO % DPRJ
NA RECEITA DO ESTADO

ORÇAMENTO

Dotação inicial - PROJETO LOA

Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

46.676.442.467

46.368.269.144

54.406.198.618

61.964.268.158

71.832.304.974

75.903.914.312

81.964.568.566

384.931.377

391.378.517

436.170.736

477.169.372

478.054.227

475.823.209

529.299.411

0,82%

0,84%

0,80%

0,77%

0,67%

0,63%

0,65%

Receita Total
Estado RJ

Despesa prevista
DPRJ

Participação %
DPRJ

2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015

1%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,82%
0,84%

0,80% 0,77%

0,67%
0,63%

0,65%
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O DIFÍCIL CENÁRIO FISCAL

CRESCIMENTO DA RECEITA
TOTAL DO ESTADO

O gráfico abaixo revela como a Defensoria Pública não aproveitou o 
maior período de crescimento econômico no Brasil para garantir a ex-
pansão orçamentária, pois, entre 2009-2015, a receita total do Estado 
do Rio de Janeiro cresceu, em média, 11,03% por ano.

Para a elaboração da proposta orçamentária der 2016, a Administra-
ção da Defensoria Pública se defrontou com a redução de 3,61% da 
receita total do Estado.

2016

2008/2015
(média anual)

- 5%                    0%                    5%                    10%     

-3,62%

11,03%
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O TRABALHO

REUNIÕES REALIZADAS

O trabalho pela expansão orçamentária da Defensoria Pública iniciou-se no 
1º semestre de 2015 por meio da elaboração participativa do Plano Pluria-
nual 2016-2019, o que resultou numa expressiva ampliação do número de 
programas, ações e produtos.

A construção do planejamento, em conjunto com os defensores públicos e 
com a sociedade civil, conferiu maior credibilidade à gestão orçamentária 
da Defensoria Pública, proporcionando a reversão do quadro de redução 
dos recursos alocados pelo Estado.

A Administração Superior, ao longo dos nove meses, participou de reuni-
ões com membros do Executivo e do Legislativo com o objetivo de mos-
trar o descompasso do crescimento orçamentário da Defensoria Pública 
em relação aos demais Poderes e Órgãos do Sistema de Justiça.

ORÇAMENTO

Programas

Ações

Produtos

ELEMENTOS
PPA

2012/2015
PPA

2016/2019

01

06

17

04

28

65

Mapa Comparativo - PPA

Presidente da ALERJ
Jorge Picciani - 15/09

Governador do Estado do Rio de Janeiro
Luiz Fernando Pezão - 17/09

Secretário de Fazenda
Júlio Bueno - 10/08

Secretária de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
Cláudia Uchôa - 14/08

Deputado Estadual
Pedro Fernandes - dias 30/06, 05/08 e 10/08

Deputado Estadual
Edson Albertassi - 10/09
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OS RESULTADOS

O primeiro resultado já pode ser percebido na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, pois, pela primeira vez, foi reconhecida a autonomia da Defensoria 
Pública e a sua iniciativa da proposta orçamentária, garantindo-se, assim, 
que o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG) não 
estivesse desinibido para a Instituição.

De forma inédita, a Defensoria Pública exerceu a sua iniciativa de proposta 
orçamentária, visto que, nos anos anteriores, o sistema não apresentava 
qualquer “trava sistêmica”, mas sim vinha bloqueado com o objetivo de 
inviabilizar o exercício da autonomia orçamentária.

A Defensoria Pública não é mais tratada pelo Executivo como uma Secre-
taria de Estado, mas sim ocupa status de Instituição autônoma, o que foi 
reconhecido expressamente pela Lei Orçamentária Anual.

• LDO reconhece a autonomia da Defensoria Pública

SIPLAG com os campos desinibidos permitindo que 
a Defensoria Pública exerça de forma inédita sua 
iniciativa de proposta orçamentária
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PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL QUE RECONHECE A DEFENSORIA 
PÚBLICA COMO INSTITUIÇÃO AUTÔNOMA

ORÇAMENTO
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INICIATIVA DA PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA

O ano de 2016 ficará marcado como o começo do efetivo exercício da 
iniciativa da proposta orçamentária da Defensoria Pública, assegurada na 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro desde 2002 por meio de Emen-
da Constitucional 24.

Com a inédita alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 07 de julho 
de 2015, a Defensoria Pública passou a ser reconhecida como uma Institui-
ção autônoma – ao lado dos três Poderes, do MP e do TCE –, sendo habi-
litada a lançar sua proposta orçamentária, observando o disposto na pro-
posta de Plano Plurianual.

ORÇAMENTO
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A 1ª PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
ENVIADA À ALERJ

Os Poderes e as I nstituições autônomas (MP, TCE e, agora, a DP) encami-
nham suas propostas orçamentárias para consolidação pelo Poder Execu-
tivo. Essas propostas devem estar em consonância com os programas e 
ações previstas no Plano Plurianual (PPA).

A equipe técnica da Defensoria Pública calculou criteriosamente todas as 
metas financeiras para o atingimento da integralidade do PPA, abrangendo 
aspectos como melhorias na estrutura de trabalho, bem como a valoriza-
ção dos membros e do quadro de apoio. O processo seguinte é a busca de 
um equilíbrio entre as propostas encaminhadas e as receitas estimadas.

O resultado concreto desse processo é demonstrado no gráfico abaixo. A 
Defensoria Pública obteve uma expansão orçamentária de 22,75% em rela-
ção ao ano passado, ficando atrás apenas do Poder Legislativo e em pata-
mar superior à variação estimada do IPCA para o ano de 2016.

Portanto, pela primeira vez em anos, a Defensoria Pública amplia seu or-
çamento em percentuais superiores à inflação, caminhando para uma 
progressiva redução do abismo orçamentário com as demais instituições 
congêneres.
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VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE A 
PLOA 2015 E PLOA 2016

ORÇAMENTO

2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016

1%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,82% 0,82%
0,84%

0,80%
0,77%

0,67%
0,63%

0,65%

PARTICIPAÇÃO % DPRJ NA
RECEITA DO ESTADO 2009/2016

ALERJ

DPRJ

PGE

MP

TCE

TJ

26,39%

22,75%

18,46%

11,84%

8,07%

6,91%

0%          5%          10%          15%          20%          25%          30%
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Uma das importantes decorrências da 
autonomia da Defensoria Pública é a 
gestão de sua folha de pagamento. Em 
2009, o Congresso Nacional aprovou a 
LC 132 que expressamente prevê a atri-
buição da Defensoria Pública para gerir 
sua folha de pagamento e expedir os 
competentes demonstrativos.

Após várias reuniões realizadas no pri-
meiro semestre de 2015 com o Poder 
Executivo, em junho deste ano a De-
fensoria Pública formalizou o pedido 
de transferência da gestão da sua folha 
de pagamento. Além 
dos argumentos legais, 
destaca-se a existência 
de decisão judicial em 
Mandado de Segurança 
impetrado pela ADPERJ.

Em 04 de agosto de 
2015, a Secretaria de 
Planejamento e Ges-
tão encaminhou oficio 
concordando com a 
transferência da gestão 
da folha, apontando a 
necessidade do cum-
primento de diversos 
aspectos técnicos, que 
desde então começaram 
a ser providenciados.
Em setembro de 2015 
um primeiro passo foi 
dado: a Defensoria Pú-
blica, pela primeira vez, 
comandou sua folha de 
pagamento e emitiu os 
contracheques.

FOLHA DE PAGAMENTO

Iniciou-se, portanto, depois de anos, 
o processo de transferência de toda 
gestão da folha. Já há hoje uma via 
lógica de comunicação que nos per-
mite acessar e transferir para nossas 
bases, todos os dados constantes na 
SEPLAG, tanto dos defensores públi-
cos ativos, quanto dos aposentados 
e pensionistas, estando o software 
necessário para integrar todo setor 
de RH da Defensoria Pública em pro-
cesso de contratação.
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INICIATIVA LEGISLATIVA

Com a aprovação de Emenda 
Constitucional 80, de 2014, a De-
fensoria Pública conquistou a 
iniciativa de suas propostas legis-
lativas.  

Quadro Comparativo - Iniciativa Legislativa

ANTEPROJETO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 06/77

Art. 1º.  A Defensoria Pública do Estado é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmen-
te, 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 necessita-
dos, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal.  

Art. 1º.   Esta Lei complementar regula a organização da 
Defensoria Pública do Estado, as atribuições e o funcionamento de 
seus órgãos e dispõe sobre o regime jurídico de seus membros.

Art. 2º.  São princípios institucionais da Defensoria Pública do 
Estado a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 2º.  São princípios institucionais da Defensoria Pública do 
Estado a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 3º.  São objetivos da Defensoria Pública do Estado:
I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das 
desigualdades sociais;
II – a afirmação do Estado Democrático de Direito;
III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos;
IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório, de modo a resguardar a paridade de armas no 
acesso à justiça.

Art. 3º. Os órgãos da Defensoria Pública atuam judicialmente, 
perante o Poder Judiciário, e extrajudicialmente, nos limites de 
suas atribuições legais.

Art. 20-A.  A Ouvidoria Geral é órgão auxiliar da Defensoria 
Pública do Estado, de promoção da qualidade dos serviços 
prestados pela Instituição.
§1º - A Ouvidoria-Geral contará com servidores da Defensoria 
Pública do Estado e com a estrutura definida pelo Conselho 
Superior após proposta do Ouvidor-Geral.
§2º - O Ouvidor-Geral será substituído em suas faltas, impedi-
mentos, licenças e férias, pelo Subouvidor-Geral, nomeado pelo 
Defensor Público Geral do Estado, dentre Defensores Públicos 
ativos ou inativos.
§3º – Incumbe ao Subouvidor-Geral, remunerado pelo Símbolo 
DG, auxiliar o Ouvidor-Geral no desempenho de suas funções.

Art. 20-A. A Ouvidoria Geral é órgão auxiliar da Defensoria 
Pública, de acompanhamento da fiscalização da atividade 
funcional dos seus membros e servidores.
Parágrafo único – A Ouvidoria Geral contará com servidores da 
Defensoria Pública e com a estrutura disponibilizada pela Chefia 
institucional.

Art. 20-B.  O Ouvidor-Geral será escolhido pelo Conselho 
Superior, dentre cidadãos de reputação ilibada, não integrante da 
Carreira, indicados em lista tríplice formada pela sociedade civil, 
para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. 
§ 1º – O Conselho Superior editará normas regulamentando a 
forma de elaboração da lista tríplice.
§ 2º – (...)

Art. 20-B. O Ouvidor Geral será nomeado pelo Defensor Público Geral, 
escolhido em lista tríplice formada pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
única recondução, respeitado o mesmo procedimento.
§ 1º – O Ouvidor Geral poderá ser destituído na forma do § 6° do art. 
7°da Lei Complementar n° 06/77.
§ 2º – O Ouvidor Geral ocupará cargo com status e representação de 
Subsecretário-Adjunto, ficando desde já criados, na estrutura da 
Defensoria Pública Geral do Estado, o cargo de Ouvidor Geral, 
remunerado pelo símbolo SA, e 2(dois) cargos de Coordenador-Asses-
sor, os quais integrarão a assessoria da Ouvidoria Geral e serão 
nomeados pelo Defensor Público Geral, remunerados pelo símbolo DG.

O primeiro projeto de lei da Defensoria 
Pública será apresentada à classe para 
debate, através de consulta e audiência 
públicas, sendo encaminhada ao Conse-
lho Superior para aprovação.
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Quadro Comparativo - Iniciativa Legislativa

ANTEPROJETO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 06/77

Art. 20 - C.  À Ouvidoria-Geral compete:
I – propor aos órgãos de administração superior da Defensoria 
Pública do Estado medidas e ações que visem à consecução dos 
princípios institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços 
prestados;   
II – elaborar e divulgar relatório semestral de suas atividades, que 
conterá também as medidas propostas aos órgãos competentes e a 
descrição dos resultados obtidos;
III – participar, com direito a voz, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado;    
IV – promover atividades de intercâmbio com a sociedade civil;  
V – estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria 
Pública e a sociedade, para receber sugestões e reclamações, 
adotando as providências pertinentes e informando o resultado aos 
interessados; 
VI – manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria 
Pública do Estado, estimulando-os a atuar em permanente sintonia 
com os direitos dos usuários;   
VII – coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir 
estatísticas referentes ao índice de satisfação dos usuários, 
divulgando os resultados. 
VII – receber e encaminhar ao Corregedor-Geral representação 
contra membros e servidores da Defensoria Pública do Estado, 
assegurada a defesa preliminar.
Parágrafo único.  As representações podem ser apresentadas por 
qualquer pessoa, inclusive pelos próprios membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado, entidade ou órgão público.

Art. 20-C. À Ouvidoria Geral compete:
I – receber e encaminhar ao Defensor Público Geral reclamações e 
denúncias contra membros e servidores da Defensoria Pública;
II – representar à Corregedoria-Geral;
III – acompanhar as sindicâncias e os processos administrativos 
disciplinares, em todas as suas fases, observado o sigilo;
IV – propor aos órgãos da administração superior da Defensoria 
Pública medidas e ações que visem à consecução dos princípios 
institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pela 
instituição;
V – elaborar e divulgar relatórios sobre suas atividades.
VI – recorrer ao Conselho Superior da Defensoria Pública contra a 
decisão de arquivamento de sindicância;
VII – usar da palavra nas reuniões do Conselho Superior da 
Defensoria Pública nos procedimentos disciplinares, sem direito 
a voto.

ANTEPROJETO
LEI ESTADUAL Nº 1146,

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1987

Art. 1º. 
(...)
V - realizar cursos de pós-graduação, seminários, aulas, palestras e 
conferências de caráter jurídico;

Art. 1º. É criado o Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria 
Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, diretamente subordina-
do ao Defensor Público Geral do Estado, com as seguintes 
atribuições:
(...)

V - realizar cursos e seminários, aulas, palestras e conferências de 
caráter jurídico;

Art. 34.  (...)
Parágrafo único. Desde que confirmados na carreira, os Defensores 
Públicos Substitutos poderão ser lotados nos órgãos de atuação 
vagos da Defensoria Pública mencionados no art. 31, inclusive os 
de caráter regional que abranjam todo o território do Estado, 
conforme regulamentação por ato do Defensor Público Geral. 

Art. 34. Os Defensores Públicos Substitutos serão designados para 
exercício, em auxílio ou substituição, nos órgãos de que trata o 
artigo 31.

Os temas selecionados versam sobre 
alterações à Lei Orgânica Estadual da De-
fensoria Pública (LC 06/77), como a ade-
quação a novas normas constitucionais 
e legais que definem a missão; princípios 
e objetivos da Instituição; alteração das 
competências da Ouvidoria-Geral, para 
retirar poder de fiscalização de membros 

e servidores (papel da Corregedoria-
Geral, equivocadamente atribuído 
à Ouvidoria por uma lei estadual de 
2006); abrir o debate sobre a titulari-
dade de defensores públicos substi-
tutos; e, ainda, ampliar as atribuições 
do CEJUR para lhe permitir a organi-
zação de cursos de pós-graduação.
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