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Exmo. Sr. Senador José Sarney,  
Presidente do Congresso Nacional 
Brasília-DF 
  

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, nesta oportunidade, manifestar o 
apoio da CONAQ- Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
para a apreciação e derrubada do veto da Presidente da República ao Projeto de Lei 
Complementar nº. 114, de 2011, que trata da regulamentação da autonomia financeira da 
Defensoria Pública dos Estados, matéria de autoria do Senador José Pimentel, aprovada 
no Congresso Nacional em novembro de 2012, com o apoio de todos os partidos políticos 
e de todas as bancadas. Sem a efetividade da autonomia prevista na Constituição Federal, 
cria-se um obstáculo ao crescimento da Defensoria Pública, que atualmente está presente 
em apenas 42% das comarcas brasileiras e prestando seus serviços em manifesta 
desvantagem quantitativa em relação às demais instituições jurídicas assemelhadas, seja 
no número de membros, quadro de servidores, ou mesmo nas condições de trabalho. 

A Defensoria Pública é hoje a única instituição que, embora tenha assegurada a 
autonomia na Constituição Federal desde 2004, ainda não tem a sua regulamentação 
prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal, omissão essa que projeto de lei em questão 

busca corrigir. 

O veto presidencial, caso prevaleça, mantém a Defensoria Pública nessa situação de 
ausência de regulamentação e descompasso entre a norma constitucional e a legislação 
especial que disciplina a matéria, prejudicando a meta de universalização de seus serviços 
para todas as comarcas, assegurando a todos os que necessitem, a efetividade do direito 
constitucional de acesso à justiça com qualidade. 

Desta forma, solicitamos que o Congresso Nacional, no pleno exercício do poder que lhe é 
conferido pela Constituição Federal, aprecie e derrube o veto presidencial ao PLP nº. 114, 
de 2011, fazendo prevalecer a decisão dessa Casa de Leis, que claramente manifestou o 
desejo de ver fortalecida a Defensoria Pública e a defesa gratuita e de qualidade de todos 
os necessitados. 

Renovo meus votos de estima e consideração. 

Atenciosamente: 

__________________________ 

Denildo Rodrigues de Moraes 
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