
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA TELMA GURGEL 

PROJETO DE LEI N°. /2019-AL.  

Dispõe que o Estado 
disponibilizará assistência jurídica integral e 
gratuita a todos os policiais militares, civis e 
agentes penitenciários, no exercício de suas 
funções ou em razão delas, se envolvam, ou 
seja, aplicados em casos que demandem tutela 
jurídica, seja judicial ou extrajudicial e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO AMAPÁ: 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá APROVOU, 
e EU nos termos do Art. 202 do Regimento Interno PROMULGO o seguinte: 

Art. 1 0 
 - O Estado, através da Procuradoria Geral do Estado do 

Amapá, instituição responsável pela advocacia do Estado, deverá desempenhar 
assistência jurídica integral e gratuita aos policiais militares, civis e agentes 
penitenciários que, em serviço ou em razão dele, se envolvam ou sejam 
implicados em casos que demandem tutela jurídica, seja judicial ou 
extrajudicial. 

Art. 2° - Os responsáveis por atos procedidos nas unidades 
policiais ou órgãos correcionais nos quais seja obrigatória ou facultada, a critério 
do servidor, a intercessão de defensor, deverá por meio da Defensoria Pública 
promover a assistência jurídica indicada. 

Art. 30 
- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario. 

Macapá-AP, 25 de fevereiro de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

Esta Parlamentar ao se deparar com as dificuldades que a classe da 
segurança pública vem enfrentando dificuldades apresenta este projeto de lei de 
relevância, uma vez que o papel exercido pelos órgãos de segurança do estado, e 
do amplo aspecto de ocorrências em que podem se envolver ou for implicado, 
denota-se crucial que lhe seja proporcionada à devida assistência jurídica 
gratuita a fim de garantir, ao menos, a tranquilidade de possuir tutela jurídica ao 
seu dispor sempre que dela necessitar em razão de atos executados ou não 
praticados no exercício de seu dever funcional. 

A Constituição Federal nos incisos LV e LXIII do atrigo 5°, bem 
como as normas estatutárias o direito ao autuado, acusado ou sindicalizado o 
direito ao contraditório e ampla defesa, bem como a assistência jurídica a ser 
procedida por advogado. 

Ocorre que em decorrência da própria natureza da atividade que 
exercem muitas vezes se encontram em situações que demandam alguma 
espécie de assessoramento jurídico, seja judicialmente ou extrajudicialmente. 
Contudo, muitos não dispõem de recursos financeiros para arcar com tal 
despesa, e, por outro lado, não preenchem os requisitos para receber assistência 
da Defensora Pública do Estado, que, em geral, atende pessoas que ganham até 3 
(três) salários mínimos. 

Importante também é consignar que o presente projeto de lei, não é 
inconstitucional visto que não implica imposição de gastos ao Poder Executivo, 
uma vez que já se trata de atribuições impostas por meio de lei à Defensoria 
Pública Estadual, bem como não cria cargos ou secretarias na estrutura 
organizacional da administração pública. Ademais, a questão da hipossuficiência 
deverá ser analisada caso a caso, eis que, embora alguns policiais militares, 
policiais civis, agentes penitenciários tenham condições de arcar com a própria 
defesa técnica, temos outros casos concretos em que o subsídio daqueles resta 
insuficiente para manutenção da própria sobrevivência. Os órgãos de segurança 
do Estado de exercem função imprescindível para a sociedade ao realizar 
atividades de prevenção e repressão ao crime, garantindo assim a manutenção da 
ordem e da segurança pública para todos os cidadãos. 
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Diante da relevância do papel exercido pelo Policial Militar, Civil, 
agentes penitenciários, e, em razão do amplo aspecto de oconências em que 
pode se envolver ou serem implicados, denota-se crucial que lhe seja 
proporcionada à devida assistência jurídica gratuita a fim de garantir, ao menos, 
a tranquilidade de possuir tutela jurídica ao seu dispor sempre que dela 
necessitar em virtude de atos executados ou não praticados no exercício de seu 
dever funcional. 


