
 

Projeto de Lei nº XX /2019 
Defensoria Pública 

  
Altera a Lei nº 13.821, de 25 de outubro de 2011,           
que Cria o Quadro dos Serviços Auxiliares da        
Defensoria Pública do Estado, altera seu Quadro       
de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas       
e dá outras providências. Reestrutura a carreira       
do Quadro dos Serviços Auxiliares da Defensoria       
Pública do Estado e dá outras providências. 

 
 
 
 
Art. 1º. Altera a redação do caput do Art. 8º., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 8º. O processo de avaliação de desempenho, a ser estabelecido em regulamento próprio, será               
referencial para aprovação em estágio probatório e para promoção por merecimento e objetivará: 
 
Art. 2º. Altera a redação do Art. 11., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 11. A implantação do processo de avaliação de desempenho para fins de promoção por               
merecimento será precedida de programa de treinamento, de caráter obrigatório, destinado à            
preparação e à capacitação dos servidores e agentes responsáveis pelo processo de avaliação”. 
 
Art. 3º. Altera a redação do Art. 13., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 13. Fica estabelecida a estrutura dos cargos de Analista e de Técnico, composta por 3 (três)                 
classes, A, B e C, e 5 (cinco) padrões de vencimento para cada classe, nos termos do Anexo I. 
 
§ 1º. As classes A, B e C representam os estágios na carreira, atingidos por meio de promoção. 
 
§ 2º. Os padrões representam as progressões. 
 
Art. 4º. Altera a redação Art.14., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 14. A progressão é a elevação do padrão para o seguinte, dentro da mesma classe, e está                  
condicionada ao cumprimento do interstício de 1 (um) ano de efetivo exercício.” 
 
Art. 5º. Altera a redação do Art.15., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 15. A promoção é a movimentação do servidor de uma classe para a imediatamente acima,                
pelos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, a cada dois anos. 
 
§ 1º. É assegurada promoção no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do total dos                
servidores habilitados para a respectiva movimentação, respeitadas as limitações da Lei de            
Responsabilidade Fiscal. 
 



 

§ 2º. O merecimento será aferido por comissão de concurso de promoções a partir dos títulos                
encaminhados, com peso mínimo de 80% do total da nota, e avaliação de merecimento, na forma                
prevista em regulamento. 
 
§ 3º. A antiguidade será aferida pela data do ingresso no cargo, independente da área ou                
especialidade de atuação e do padrão de progressão em que se encontrar, conforme definido em               
regulamento. 
 
§ 4º. Decorridos doze meses da aprovação no estágio probatório, o servidor será submetido ao               
processo de avaliação de desempenho de que trata o Capítulo III desta Lei, para fins de promoção                 
por merecimento.” 
 
Art. 5º. Altera a redação do Art.16., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 16. A promoção por merecimento dependerá, cumulativamente, do resultado de avaliação            
formal de desempenho e da participação e aproveitamento em curso de aperfeiçoamento oferecido,             
preferencialmente, pela Defensoria Pública do Estado, na forma prevista em regulamento.” 
 
Art. 6º. Altera a redação do Art.17., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 17. O interstício para a progressão e a promoção será computado em períodos de 365                
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data em que o servidor completou o último                
interstício aquisitivo, ficando suspenso durante as licenças e afastamentos previstos nos incisos VI,             
VII, X e XI do art. 128 da Lei Complementar n.º 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre                     
o estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, bem                  
assim nas faltas injustificadas ao serviço, sendo retomado a partir do término do impedimento.” 
 
 
Art. 7º. Altera a redação do Art. 18., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 18. A remuneração dos cargos de Analista e de Técnico fica constituída pelo vencimento básico                
correspondente à respectiva classe e padrão, pelo Adicional de Qualificação (AQ), pela Gratificação             
por Atividade Extraordinária (GAE) e outras eventuais gratificações pecuniárias estabelecidas em lei. 
 
I - O Adicional de Qualificação (AQ) incidirá sobre o vencimento básico da respectiva classe e padrão                 
que o servidor estiver percebendo, nos seguintes percentuais: 
 

a) 12,5% (doze e meio por cento), quando se tratar de título de Doutor; 
b) 10% (dez por cento), quando se tratar de título de Mestre; 
c) 7,5% (sete e meio por cento), quando se tratar de certificado de Especialização; 
d) 5% (cinco por cento), quando se tratar de certificado de Graduação; 
e) Até 2% por curso de qualificação na respectiva área de especialidade do servidor, limitado a               

cinco cursos. 
 
II - A Gratificação por Atividade Extraordinária será devida ao servidor integrante do Quadro dos               
Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado designado, pelo Diretor da Defensoria Pública             
Regional ou pela chefia imediata, mediante expressa aceitação por escrito do servidor, para prestar              
apoio às atividades da Defensoria Pública durante o período previsto no Art. 62, inciso I, da Lei                 
Federal 5010, de 30 de maio de 1966, respeitados os limites de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta)                   
horas semanais, nos seguintes termos: 



 

 
a) O valor da Gratificação por Atividade Extraordinária é fixado em R$ 200,00 (duzentos reais)              

por dia de trabalho desenvolvido pelo servidor, no período referido no caput deste artigo; 
b) É facultado ao servidor o direito à opção por folga, a ser gozado na proporção de 2 (dois) dias                   

de descanso para 1 (um) dia trabalhado, fora do período referido no caput deste artigo, em                
datas a serem ajustadas entre o servidor e a chefia imediata; 

c) A Gratificação por Atividade Extraordinária não será incorporável ao vencimento ou aos            
proventos, nem sobre ela incidirão quaisquer vantagens, sendo devida aos servidores de            
todas as áreas de atividades da Defensoria Pública do Estado. 

 
§ 1º. A percepção do Adicional de Qualificação pelo servidor não é cumulativa. 
 
§ 2º. O valor da Gratificação por Atividade Extraordinária será reajustado nas mesmas datas e nos                
mesmos índices dos reajustes dos vencimentos dos servidores da Defensoria Pública do Rio Grande              
do Sul. 
 
Art. 8º. Altera o Parágrafo único do Art. 24., que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Parágrafo único, a gratificação de representação poderá, a critério do Defensor Público-Geral, se             
fixada em percentual diverso da correspondência estabelecida no Anexo III, limitada em 50%             
(cinquenta por cento).” 
 
Art. 9º. Fica suprimido na sua integralidade o Art. 26. 
 
Art. 10. A partir da data da publicação desta lei, passa a vigorar a Tabela de Vencimentos Básicos                  
constante no Anexo I. 
 
Art. 11. Os servidores serão automaticamente posicionados na classe e no padrão correspondente             
ao que ocupavam na data da publicação desta lei. 
 
Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 
CARGOS EFETIVOS 

TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS 
 

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO 

ANALISTA 

C 

15 12.314,07 

14 11.955,40 

13 11.607,18 

12 11.269,12 

11 10.940,89 

B 

10 10.321,59 

9 10.020,95 

8 9.729,08 

7 9.445,72 

6 9.170,60 

A 

5 8.651,51 

4 8.399,52 

3 8.154,88 

2 7.917,36 

1 7.686,75 

TÉCNICO 

C 

15 6.716,75 

14 6.521,13 

13 6.331,19 

12 6.146,79 

11 5.967,76 

B 

10 5.629,96 

9 5.465,98 

8 5.306,78 

7 5.152,21 

6 5.002,15 

A 

5 4.719,01 

4 4.581,56 

3 4.448,11 

2 4.318,56 

1 4.192,77 

 
 
 


