CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Roosevelt Vilela - Gab 14

EMENDA MODFICATIVA
(Autoria: Deputado ROOSEVELT VILELA )

Emenda ao Projeto de Lei nº 2749
/2022 que “Dispõe sobre o programa
de acesso à justiça e fomento ao
advogado iniciante.”

Dê-se ao inciso III do art. 4º do Projeto de Lei nº 2749, de 2022, a seguinte redação:
……
Art. 4º ...
……
III - ser domiciliado no Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno ( RIDE / DF ) , há pelo menos 3 anos.
……

JUSTIFICÃO

A presente emenda tem o condão de aperfeiçoar a importante proposição ora em
debate, visto que o texto original traz a restrição de que o candidato às vagas do programa
devem residir no Distrito Federal há pelo menos 3 anos. Contudo, é sabido que muitos
trabalhadores do Distrito Federal residem no entorno da cidade, na chamada Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno ( RIDE / DF ), por vários motivos,
como custo de vida, moradia própria, família e outros.
Caso o projeto de lei seja aprovado sem a alteração proposta na presente emenda,
estaremos vivenciando uma terrível discriminação com os inúmeros cidadãos que residem no
entorno, e que, contudo, desenvolvem suas funções laborais no Distrito Federal e até mesmo
a cidadania, como a votação.
As aglomerações urbanas ultrapassam os limites de unidades federativas diferentes.
A fim de solucionar tal questão, o próprio texto constitucional assevera, em seu artigo 21,
inciso IX, ser atribuição da União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”. Já em seu artigo 43,
temos: “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo
complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das
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desigualdades regionais”. Demonstrando, portanto, que a redação original do Projeto de Lei
vai contra as diretrizes constitucionais e da própria Lei Complementar nº 94/1998, que criou a
RIDE / DF.
Destarte, considerando o interesse público que reveste a matéria, e tendo em vista
que a a inclusão dos cidadãos residentes na RIDE-DF é medida de justiça e de ordem legal,
rogo aos nobres pares pela aprovação da presente emenda.
Sala das sessões
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