
Defensoria Pública 
 
O órgão realizará concursos para preencher cargos de Defensor, cujo número de vagas ainda 
não foi definido, Oficial de Defensoria (260) e Agente de Defensoria (73). 
 
No caso de Defensor, corre a polêmica sobre a defasagem no número de servidores para 
função no estado, bem como a necessidade do aumento da remuneração para o cargo. 
Conforme matéria especial publicada na última edição do JC&E, um anteprojeto de lei que 
prevê a criação de 400 cargos para Defensor Público no estado de São Paulo está tramitando 
na Secretaria da Casa Civil e a expectativa é que ele seja enviado o quanto antes para a 
Assembléia Legislativa. De acordo com a presidente da Associação Paulista de Defensores 
Públicos, Juliana Garcia Belloque, a idéia da Defensoria é expandir o atendimento para outras 
comarcas, o que é impossível com o quadro atual de Defensores. Em abril deste ano, foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado as instruções que regerão o 3º Concurso de Ingresso na 
Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo, porém, não há ainda nenhuma definição 
sobre a publicação do edital. Recentemente, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) cobrou 
agilidade na realização de concurso para o cargo. 
 
Já no caso das funções administrativas, os editais não devem tardar a serem publicados, uma 
vez que já foi escolhida a empresa organizadora do certame para Oficial de Defensoria – a 
Fundação Carlos Chagas. 
 
Para concorrer às vagas de Oficial e de Agente de Defensoria Pública, é necessário que os 
candidatos tenham, entre outros requisitos, ensino médio e superior, respectivamente. O 
salário inicial oferecido para o cargo de nível médio é de R$ 1.160, podendo chegar a R$ 
1.665,33, em caso de antigüidade ou merecimento na função. Caso o servidor passe por um 
aprimoramento técnico, como por exemplo, a conclusão de curso superior ao longo da carreira, 
esta referência irá variar entre R$ 1.624 e R$ 2.331,46. No caso de Agente de Defensoria 
Pública, a remuneração inicial é de R$ 3.420, podendo chegar a R$ 4.909,85. Se houver 
aprimoramento técnico, como a conclusão de curso de pós-graduação ou mestrado, os valores 
variam entre R$ 3.831 e R$ 5.499,90. 


