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REQUERIMENTO Nº

DE

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de Sessão Especial, no dia 17/05/2021, a fim de comemorar o
Dia do Defensor Público.

JUSTIFICAÇÃO
O dia 19 de maio é marcado anualmente pelas comemorações ao dia do
Defensor Público. A Defensoria Pública tem papel fundamental na representação
da camada mais pobre da população. Trata-se da garantia de defesa de milhares de
pessoas que procuram diariamente o Poder Judiciário na condição de autor ou réu,
em busca da prestação de serviço de um defensor. Eles estão amparados pelo art.
5.º, LXXIV, da Constituição Federal que estabelece o dever do Estado na prestação
de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de
recursos.
O Brasil tem hoje 6.189 defensores e defensoras. No entanto, seriam
necessários mais 6 mil profissionais para atender a grande demanda pelos serviços
oferecidos por esses servidores e servidoras, no que se refere à realização do papel
de defesa jurisdicional garantido pelo Estado.
Esses profissionais são verdadeiros militantes de Direitos Humanos.
São agentes sociais de transformação e merecem toda atenção do Poder Executivo
e Legislativo na valorização da sua atividade e, especialmente, na melhoria das
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Gabinete do Senador Fabiano Contarato

cidadania ao hipossuficiente.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2021.

Senador Fabiano Contarato
(REDE - ES)
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condições de trabalho para que eles continuem garantindo o pleno exercício da

