
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO FSTADO DO AMAZONAS

PRESIDENCIA

Ofício no 20781201 8-PTJ

A Sua Excelência o Senhor
Deputado David Antônio Abisai Pereira de Almeida
Presidente da Assembleia Leg islativa do Estado o Amazonas
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Excelentíssimo Senhor Presidente

Cumprimentando-o com o devido respeito, encaminh Vossa Excelência o

presente anteprojeto de lei anexo, com a respectiva justificat tva, que a Itera o parágrafo

50, do art. 10, da Lei no 3.691 , de 21 de dezembro de 2011, nos termos do art. 71, lX, b e

c, da Constituição do Estado do Amazonas, bem como do art. 70, ll, da Lei

Complementar no 17t97-AM, e artigos 96, ll, d,e125, 51o, da Constituição Federal, afim

de que seja apreciado e votado por essa Colenda Casa Legislativa.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em

Manaus, 22 de outubro de 2018.

Respeitosamente,

Desemba de Oliveira
Presidente

Anexos:

Lei a ser alterada;

Justificativa do anteprojeto de lei;

Anteprojeto de lei.
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ANTEPROJETO DE LEI Ne I7 2

Lei no_, de _ de de 2018.

ALTERA o parágrafo 50 da Lei no 3.691, de 21 de
dezembro de 2011.

O Governador do Estado do Amazonas

Faço saber a todos os habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

decretou e eu sanciono a presente Lei:

Art. í'A lei no 3.691 de 21de dezembro de 2011 para a vigora com a seguinte alteração:

$ 1o mantido (...)

$ 20 mantido (...)

$ 3o mantido (...)

$ 40 mantido (...)

S 5o E permitida a nomeação, excepcionalmente, de servidor efetivo aprovado para cargo

destinado ao interior do Estado a cargo comissionado ou exercício de função de confiança

na Capital ou em outra qualquer outra unidade do Poder Judiciário, a critério da

Presidência do Tribunal de Justiça, por conveniência e/ou oportunidade, condicionado à

preservação dos princípios constitucionais administrativos e mediante aprovação no

estágio probatório.

$ 60 mantido (...)

$ 70 mantido (...)

Art.20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Governador do Estado do Amazonas, em Manaus, 25 de setembro de 2018

Amazonino Armando Mendes

Governador do Estado
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JUSTIFICATIVA DE ANTEPROJETO DE LEI

Anteprojeto de lei para fins de alteração da Lei no 3.691, de 21 de

dezembro de 2011, que dispõe sobre cargos no âmbito do Poder

Judiciário do Estado do Amazonas.

Trata-se de anteprojeto de lei que visa a reorganização judiciária do

Estado do Amazonas, mormente sobre a alteração do parágrafo 50, do art. 1o, da Lei no

3.691 , de 21 de dezembro de 2011, a qual criou e extinguiu cargos efetivos e criou cargos

comissionados na estrutura do Poder Judiciário deste Estado, in verbis'.

Art. 1o (...)

$5o Fica vedada a nomeação dos servidores ocupantes dos cargos destinados às

Comarcas do lnterior do Estado a cargos comissionados ou funções de confiança

na Capital.

A presente proposta tem como base formal a competência privativa

conferida ao Tribunal de Justiça deste Estado pelo artigo 71, inciso lX, letras b e c, da

Constituição do Estado do Amazonas, para propor ao Poder Legislativo a alteração da

divisão e organização judiciárias, bem como nos termos do art. 70, ll, da Lei

Complementar no17197, e em conformidade com oS artigos 96, ll, d, e 125, $1o, da

Constituição Federal.

Justifica-se a alteração em razão da necessidade primordial de

reorganização das atividades judiciárias no âmbito deste Poder, deixando a critério da

Administração Pública a conveniência e oportunidade de movimentação de seus

servidores, sempre com respeito aos princípios constitucionais expressos,

principalmente por acreditarmos Ser o dispositivo inconstitucional.
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A Constituição Federal é clara e objetiva quando expressa no art.

37, ll, que os cargos em comissão criados por lei são de livre nomeação e exoneração,

de modo que manter o dispositivo em comento como está ($5o, do art. 1o) seria continuar a

ferir a Magna Carta, que deixou livre a Administração para nomear e exonerar servidor

para cargo comissionado na Capital, independentemente de sua origem.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni-

ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:

ll - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovaçâo prévia em

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo oU emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeagões para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;

Nesse passo, se a Administração pode o mais - nomear um

indivíduo para um cargo comissionado na Capital que não seja integrante do quadro de

servidores - poderá, logicamente, o menos, que é nomear qualquer servidor efetivo deste

Tribunal para exercer o mesmo cargo comissionado em qualquer de suas unidades.

Ademais, impedir a nomeação de um servidor para exercer cargo

comissionado do Poder Judiciário na Capital somente por ele ser servidor efetivo do

lnterior, chega a ser discriminatório, atentando contra a dignidade da pessoa humana,

fundamento basilar da República, e contra o princípio constitucional da igualdade:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Es-

tados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de

Direito e tem como fundamentos:

lll - a dignidade da pessoa humana;

Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no PaÍs a inviolabili-

ãade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos

termos seguintes:

Assim solicita-se, respeitosamente, à Colenda Assembleia

Legislativa, que aprecie a presente requisição para fins de viabilizar a movimentação dos

servidores deste Poder Judiciário da forma mais eficiente e produtiva ao Tribunal de

Justiça do Estado do Amazonas, propiciando que os servidores aprovados no concurso

público para os cargos criados pela Lei supracitada sejam nomeados para exercer carg
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de confiança em qualquer unidade componente deste Podel especialmente na Capital,

com a revogação do $5o, do art. 10, da Lei no 3,691 , de 21 de dezembro de 2011, ou

somente a alteração do dispositivo conforme sugerido.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas, em Manaus,22 de outubro de 2018.

Respeitosamente,

e Oliveira
Presidente

\


