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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual DAVID ANTONIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA
Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Edifício José de Jesus Lins de Albuquerque
Av. Mário Ypiranga Monteiro, no 3.950 - Parque 10 de Novembro,
cEP 69050-030
NESTA

Assunto: Altera caput, os SS 1.o e 2,o, revoga o S 3.o e altera o Anexo Vll, do
art. 11 da lei n,o 4.011 de 20 de ma de 2014
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Senhor President ",ìP\DrÍL"ttW ?ots

Cumprimento-o com o presente e, com fundamento art
29, incisos lll e XXXlll, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Amazonas (LC n.o 011/1993), encaminho a Vossa Excelência anteprojeto de lei,
por meio do qual se pretende alterar o caput, os SS 1.o e2.o, revogar o S 3.o e
alterar o Anexo Vll, do art. 11 da lei n.o 4.011 de 20 de março de 20i4,
conforme demonstra a necessária exposição de motivos,

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração e apreço.
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ANTEPROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.O I q 5 DE DE
2018

ALTERA o caput, os SS 1.o e 2.o, revoga o S 3.o e
altera o Anexo Vl l, do art. 1 1 da lei n.o 4.01 1 de 20 de
março de 2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAçO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS aprovou e eu sanciono a
presente

LEI:

Art. í.o - O caput e os SS 1.o e 2.o, do art. 11, da Lei n.o 4.011 de 20 de março
de 2014 passam a vigorar com as seguintes redações:

art. 11 - No ato da posse, os servidores comprovaráo a escolaridade mínima e
a certificação de capacitação técnica, quando o cargo exigir, e os demais
requisitos previstos em lei, que autorizem a investidura.

S 1.o - Além das exigências do caput, também será observada, como condiçáo
para investidura nos cargos de Agente Técnico da Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado do Amazonas, a legislaçáo do respectivo órgáo, ou entidade
de classe.

S 2.o - O Agente Técnico, no ato da posse, apresentará diploma, ou certificado,
comprobatório da conclusáo de curso de graduaçáo reconhecido pelo
Ministério da Educação, acompanhado de histórico escolar.

Art.2.o - Fica revogado o S 3.odo art. 11, da Lei n.o4.011 de 20 de março de
2014.

Art. 3.o - Fica alterado o Anexo Vll da Lei n,o 4,011 de 20 de março de 201 4, na
forma abaixo.

Art. 4.o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
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GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus, de de 2018.

AMAZONINO ARMANDO MENDES
Governador do Estado do Amazonas

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procuradora-Geral de Justiça

ANEXO VII - Lei n.o 4.011 de 20 de março de20l4.

FATORES DE COMPLEXIDADE DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DA

PROCURADORIA.GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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CARGO FUNÇAO FATORES DE COMPLEXIDADE DO CARGO E DÀ
ESCOLARIDADE CONHECIMENTOS

SUPLEMENTARES
REQUISITOS
ESPECÍFICOS

AGENTE DE
SERVIÇO

Artífice Elétrico e

Hidráulico
Ensino Fundamental até

4.a Série
Conhecimentos Gerais de

Consertos Elétricos e

Hidráulicos
Curso

Profissional izanteAdministrativo Ensino Fundamental
Completo

Noções de Recepção, Protocolo,
Reprografia, Telefonia,

Atendimento, Informática e de
Secretariado

AGENTE DE
APOIO

Motorista

Ensino Médio Completo

Habilidade de Direção Tática Carteira Nacional de

Habilitação A e D
Administrativo Técnicas de Atendimento e de

Secretariado Público Noções de
Direito Constitucional e

Administrativo

Curso Técnico
Profissional izante

Programador Conhecimento em Programação
de Informática

Taquígrafo Curso de Taquigrafia

Técnico em
Telecomunicação

Conhecimento em Telefonia
Eletrônica e Informática

Técnico em
Manutenção
Informática

Conhecimento em Manutenção
de Equipamentos de Informática

AGENTE
rÉcNrco

Administrador
Curso Superior Completo

em AdministraQão

Conhecimento em
Administração Pública,

t egislação, Informática e

Capacitação em perícias
Registro Profissional

Analista de
Organizações e

Métodos

Especial ização em Organização
e Métodos

Analista de Banco de
Dados

Curso. Superior Completo
nas Areas de Ciência da

Computação (duração
mínima de 4 anos)

Noções de Administração
Pública

Especialização ou
Certificação nas

áreas da Ciência da
Computação e/ou na
área correspondente
à respectiva função

Analista de Sistemas
Analista de Rede

Arquivista Curso Superior Completo
em Arquivologia ou em
Biblioteconomia com

Especialização em
Arquivolosia

Conhecimentos em
Administração Pública,

l-egislação, Informática e

Capacitação em perícias

Registro Profissional

Arquiteto Curso Superior Completo
em Arquitetura

Assistente Social Curso Superior Completo
em Serviço Social

Bibliotecário Curso Superior Completo
em Biblioteconomia

Contador Curso Superior Completo
em Contabilidade

Designer Editorial e

Gráfico
Curso Superior de
Desenho Industrial

Conhecimento de Diagramação,
Desenho Gráfico e Informática
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AGENTE
rÉcNrco

Economista Curso Superior Completo
em Ciências Econômicas Conhecimentos em

Administração Pública, em
Informática e Capacitação em

perícias
Engenheiro Civil Curso Superior Completo

em Engenharia Civil

Conhecimentos em
Administração Pública,

t egislação, Informática e

Capacitação em perícias e
projetos

Engenheiro Eletricista Curso Superior
Completo em Engenharia

Elétrica

Engenheiro Florestal
Curso Superior Completo
em Engenharia Florestal

Estatístico Curso Superior
Completo em Estatística Conhecimento em

Administração Pública,
lrgislação, Informática e

Capacitação em perícias
Pedasoso

Curso Superior Completo
em Pedagogia

Psicólogo

Curso Superior Completo
em Psicologia

Médico
Curso Superior Completo

em Medicina
Conhecimentos em

Administração Pública, em
Legislação, em Informática,

Especialização em Medicina do
Trabalho e Capacitação em

perícias
Web designer Curso Superior de

Desenho Industrial ou em
áreas correlatas

Conhecimento de Criação,
Desenvolvimento e Construção

de Sítios na Internet

Especialização em
Projeto e

Desenvolvimento de
Sítio web

AGENTE
rÉcNrco-
JURÍDICO

Jurídico
Curso Superior Completo

em Direito
Conhecimentos em

Administração Pública, Direito e

Informática
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Ministério Pública du Ëstado do Âmazonas
Frocu radori;r-lieral t{r Justiça

Gabineto de Froerarader-Geral d* .justiëã

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas,

Excelentíssi mos Sen h ores Deputados Estad ua is,

De acordo com a Lei complementar nP 1111gg3, Lei orgânica do
Ministério Público do Estado do Amazonas, o processo destinado à eláboraçáo,
análise e aprovação de anteprojeto de lei, pelo Colendo colégio 

- 
de

Procuradores de Justiça, sobre matéria relacionada à autonomia do Ministério
Público, e a outras de interesse institucional, tanto poderá ser deÍlagrado pelo
Procurador-Geral de Justiça, quanto por quaisquer dos Membros, Procuradores
{e Justiça, o presente anteprojeto de lei, portanto, foi deflagrado pelo
Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, o Dr. RoouÉ NUNES
MARQUES, e aprovado pelo colegiado, curminando, entáo, com a Resolução
n'o 4412O17-CPJ, e que agora será submetido ao exame deste Parlamento,
acompanhado desta exposição de motivos.

Já sabido que tanto o Pretório Excelso, quanto o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça formaram sua jurisprudência no sentido de que, embora
seja permitido à Administração exigir requisitos para a investidura em cargo
público, deverá fazê-lo por meio de lei, e não apenas por meio de norma
infralegal, ou por meio de regra editalícia de concurso público, como é comum
se ver em certames.

A esse respeito, vejamos o seguinte excerto daquele corte
Suprema:

"Apenas a lei em sentido formal (ato normativo emanado do poder
Legislativo) pode estabelecer requisitos gue condicionem ingresso
no seruiço público. As restrições e exigências que emanem de ato
administrativo de caráter infralegat revesÍem-se de
inconstitucionalidade. (Jose celso de Metto Filho em Constituição
Federal Anotada). lncompatibilidade da imposição de tempo de
pratica forense e de graduação no curso de Direito, ao primeiro
exame, cam a ordem constitucional." (ADl 11BB MC/DF, rel.: Min.
Marco Aurélio, j. 23/02/1995)
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conclui-se, pois, que qualquer restriçáo para preenchimento de
cargos, empregos ou funções públicas deve estar prevista em lei formal (STF:
Al 62758 AgR, Relator: Ministro Eros Grau, 27t11t2007; ARE 21s061 AgR,
Relator(a): Min. cELSo DE MELLO, segunda Turma, julgado ém
14t05t20131.

o srJ, por sua vez, foi mais além, e consignou que a exigência legal
náo é suficiente, devendo haver relação entre aquela e a natureza do cargo,
sob pena de estabelecerem-se injustamente critérios discriminadores 1SÌJ:ROMS 201102451415, MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
DATA:13112120111.

Diante desse quadro, e a fim de evitar futuras impugnações aos
editais de concursos deste Ministério público, bem como para ajustar a
legislaçáo de regência, à Jurisprudência, é que se justificam as alterações
seguintes:

1. Da supressão do requisito de experiência prévia para o cargo de
provimento efetivo de Agente Técnico - Jurídico do Quadro de Servidores
do Ministério Público do Estado do Amazonas

A alteração pretendida, como consignado alhures, destina-se à
mudança de dois parágrafos, e à revogaçáo de outro, todos do art. 11, da Lei
n.o 4.o1112014. Neste primeiro tópico, trataremos, especificamente, da
necessidade de alteração do $ 2.o e da revogaçáo do S 3.o, do artigo reÍerido.

com relação ao s 2.o, a modificação da redaçáo consiste na
supressão do requisito de 1 (um) ano de atividade jurídica, exigido para
investidura no cargo de Agente Técnico - Jurídico, alinhando esta lnõtituiçáo a
uma prática já adotada por outros Ministérios públicos pelo Brasil.

Certo é que o Ministério Público do Estado do Amazonas traz uma
exigência para o ingresso no cargo de Agente Técnico - Jurídico que nos
diferencia do resto do país, produzindo uma discriminaçáo que náo
necessariamente traz os servidores mais qualificados ou mais produtivos para
o tt/PAM, ao passo que impede que servidores administrativos com formação
jurídica, qualificados e já integrados à realidade e objetivos institucionais
possam concorrer às vagas em caso de concurso público, produzindo o
engessamento de suas carreiras e vedando-lhes a possibilidade de
crescimento profissional.

Outros aspectos relevantes que justificam a supressáo do requisito
encontram-se na Resoluçáo n.o 40, de 26 de maio de 200g, do Conselho
Nacional do Ministério Púbtico (CNMp), que diz:
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At't. 10 Considera-se atividade jurídica, desempenhada
exclusivamente apos a conclusão do curso de bacharelado em
Direito:

I - O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a
participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado
(Lei n.o 8.906, de 4 Julho de 1994), em causas ou guesÍões disftnÍas.

ll O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de
magistério superior, que exija a utilização preponderante de
co n h e ci m e nto s j u rí di cos.

lll - O exercício de função de concilíador em tribunais judiciais,
juizados espec,ais, varas espec/ais, anexos de juizados especiais ou
de varas judiciais, assim como o exercício de mediação ou de
arbitragem na composição de litígios, pelo período mínimo de 16
(dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano.

S í.o E vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a
contagem de tempo de estágio ou de qualquer outra atividade
anterior à conclusão do curso de bacharelado em Direito.

S 2.o A comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos,
empregos ou funções não privativas de bacharel em Direito será
realizada por meio da apresentação de certidão circunstanciada,
expedida pelo orgão competente, indicando as respectivas
atribuições e a pratica reiterada de atos que exijam a utilização
preponderante de conhecimentos jurídicos, cabendo à comissão de
concurso analisar a pertinência do documento e reconhecer sua
validade em decisão fundamentada.

Em que pese o art. 6.0, S 2.o do diploma legal que se pretende
alterar, não negar aos servidores de carreiras náo jurídicas o exercício da
advocacia, a realidade tem se mostrado diferente, pois a Resolução n.o 27, de
10 de março de 2008, do CNMP e a Súmula n.o 02/,2009, do Conselho
Federal da OAB vedam essa possibilidade, razâo pela qual os registros só têm
sido obtidos após decisões judiciais, que geralmente se encerram no Superior
Tribunal de Justiça

A propósito, alguns Precedentes sáo trazidos à colaçáo, para ratificar
referida informaçáo: REsp 81325í/SC, REsp 11847261PA, AgRg no REsp
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í419955/PR, AgRg no AREsp 600038/SC, AgRg no AREsp 540365/PR e
Aglnt no AgRg no AREsp 8017441AM. Perceba-se que o Acordão mais
recente se deu em face da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do
Amazonas, e data de 9 de março de 2017.

Significa dizer com isso que o caminho para obtençáo do requisito
temporal mínimo de atividade jurídica pela advocacia é precedida de embate
judicial longo e cheio de percalços, fazendo com que náo seja um caminho
viável. Em outros termos, é mais fácil um servidor ser aprovado em um
concurso para outra instituição para o exercício da carreira jurídica, culminando
na triste realidade de "exportar" talentos outras instituições.

Noutro viés, é interessante destacar que servidores de carreiras náo
jurídicas e que ocupam cargos de natureza administrativa podem exercer suas
atividades profissionais na iniciativa privada, desde que haja compatibilidade de
horários, ao passo que servidores com formaçáo jurídica ficam impedidos
dessa possibilidade, exceto nas hipóteses dos incisos ll e lll da Resoluçáo n.o
4012009.

Outrossim, considerando que a exigência de atividade jurídica para o
ingresso na carreira na qualidade de Membro do Ministério Público tem sfafus
constitucional (Art. 129, S 3.o, CR/88), exigir 1 (um) ano de atividade jurídica
nos moldes do descrito na referida Resoluçáo do Conselho Nacional do
Ministério Público, limita o acesso a cargos públicos pela via do concurso
público (art. 37, ll, CR/88) por criar um requisito que soa contraditório se
comparado à inexigência de experiência profissional para cargos de livre
nomeaçáo e exoneração, v.9., o de Assessor Jurídico. Além do que, tal
exigência encontra-se prevista em norma inÍralegal.

Ademais, da formaçáo jurídica e do treinamento recebido durante a
fase acadêmica se pode presumir que exista a capacidade técnica para que o
aprovado em concurso público possa ocupar o cargo de Agente Técnico -
Jurídico e isso fica inequivocamente claro quando se compara a contagem da
"atividade forense", prevista no aft. 30, da Lei n.o 12.269, de 21 de junho de
2010, exigida para as carreiras da Advocacia-Geral da União, com a contagem
da "atividade jurídica" no S 1.o da Resolução n.o 40, de 26 de maio de 2009:

AÍt. 30. Considera-se pratica forense, para fins de ingresso em
cargos públicos privativos de Bacharel em Direito, no âmbito do
Poder Executivo, o exercício de atividades práticas desempenhadas
na vida forense, relacionadas âs ciências jurídicas, inclusive as
atividades desenvolvidas como estudante de curso de Direito
cumprindo estágio regular e superuisionado, como advogado,
magistrado, membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública,
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ou seruidor do judíciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública
e da Advocacia Pública com atividades, ao menos parcialmente,
jurídicas.

Assim, se por um lado o CNMP veda a contagem de tempo de
atividade jurídica anterior à colaçáo de grau, a Advocacia da Uniáo permite a
contagem de "prática forense" para o ingresso nas carreiras privativas de
Bacharel em Direito de atividade supervisionada, desenvolvida pelo estudante
do curso de Direito, reforçando que a presunção de capacidade técnica náo
necessariamente se obtém pela experiência profissional posterior à formaçáo.

Assim, considerando que tanto o Ministério Público como a
Advocacia são Funções Essenciais à Justiça e têm carreiras com exigências de
ingresso, mutatis mutandis, semelhantes, com concursos que exigem mais dos
candidatos, náo se vislumbra proporcional a exigência de atividade jurídica
prévia ao candidato ao cargo de Agente Técnico - Jurídico, mormente por ser
um cargo que tem suas atividades supervisionadas por Promotor de Justiça
(que atendeu aos requisitos de ingresso na carreira) e por náo carregar as
responsabilidades inerentes aos Membros.

A título de exemplo, cabe mencionar que o Ministério Público da
Uniáo, Ministério Público do Estado do Bahia, do Pará, do Rio de Janeiro e de
São Paulo náo exigem tal requisito. Contudo, os Ministérios Públicos do Pará e
da Bahia náo ignoram a atividade jurídica por completo, já que a consideram
como título para fins de pontuação em concurso público.

Por fim, importante ressaltar que esta proposta de alteraçáo náo
representará qualquer aumento de despesa para esta lnstituição ministerial,
mas tem o condáo de majorar as receitas decorrentes das taxas de inscrição
em ulteriores concursos públicos.

Diante do exposto é que se objetiva, mediante o presente
anteprojeto de lei, a alteraçáo da redaçáo do S 2.o e a consequente revogação
do S 3.o, ambos do art. 11 da Lei n.o 4.011 , de 20 de março de 2014, suprimindo
a exigência de atividade jurídica para o ingresso na carreira de Agente Técnico
- Jurídico, permitindo a ascensão funcional de servidores desta Casa (apos
aprovaçáo de concurso público), prestigiando o princípio constitucional da
isonomia por assegwat a igualdade de condições entre servidores e não
servidores, alinhando assim o texto legal ao que reza a Constituição da
República e à realidade experimentada por outras instituiçoes ministeriais pelo
Brasil.
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2. Da supressão do requisito de experiência prévia para os cargos de
Agente Técnico do Quadro de Servidores do Ministério Público do Estado
do Amazonas

Em se tratando da exigência de experiência mínima para ingresso
nos quadros de servidores deste Ministério Público, náo se pretende
aprofundar a questáo pelo viés da constitucionalidade da exigência. Diz-se isso
por se tratar de assunto pacífico no meio jurídico a discricionariedade da
Administraçáo em estabelecer requisitos mínimos para buscar profissionais de
excelência.

Por outro lado, é necessário insistir que os requisitos de experiência
mínima para as carreiras náo necessariamente garantem a contrataçáo dos
melhores profissionais. Vejamos:

Em todos os cargos de nível superior se presume a capacitaçáo
técnica pela formaçáo e porte de Diploma expedido por instituição reconhecida
pelo Ministério da Educaçáo, No mesmo passo, em alguns casos, a regular
inscrição em entidade de classe, como, v.9., Conselhos Regionais de
Engenharia, Administraçáo, Contabilidade, Medicina, etc, assegura ao
profissional o exercício profissional no âmbito de sua formaçáo;

Sabido é que em todas as vertentes acadêmicas exige-se alguma
forma de estágio a fim de preparar os graduandos para o exercício da atividade
profissional, ou seja, os profissionais habilitados em concurso público não
chegam ao cargo sem conhecimento algum da realidade profissional que os
aguarda. Como comprovaçáo basta refletir sobre o Íato de as carreiras da
advocacia pública da Uniáo considerarem o tempo de estágio supervisionado
como atividade forense, conforme já exposto.

Com efeito, admitir que o estágio durante a fase de formaçáo é
experiência útil, demonstra razoabilidade, mormente em se tratando das
responsabilidades que carregam os Advogados da Uniáo.

A experiência externa nem sempre será em ramificações afetas às
atividades do Ministério Público, A esse respeito, a mera exigência de um corte
temporal mínimo de experiência náo assegurará que o profissional se depararâ
no Ministério Público com as mesmas realidades que vivenciou em outro
emprego.

Esta ponderação fundamenta-se no fato de que algumas atividades
no âmbito desta lnstituiçáo exigem conhecimentos muito específicos. É
possível exemplificar com as funções do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), setor
criado paraarealizaçâo de perícias, que sáo instrumentos imprescindíveis para
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a instruçáo dos processos investigatórios em andamento nas Promotorias de
Justiça. Neste caso, um Engenheiro ou um Contador que possuem 1 (um) ano
de experiência, náo significa que saberão proceder, diante da necessidade de
realizaçâo de uma perícia que atenda aos requisitos jurídicos necessários à
produção de provas. E necessário sim, que comprovem pelo menos a
capacitação mínima, por meio de certificaçáo para a execução de perícias; o
que náo quer dizer tempo de experiência.

Poftanto, penso que a exigência de experiência prévia é uma ficçáo
jurídica, pois o servidor, mesmo que a tenha, talvez não a possua de forma
específica para a realidade ministerial, em especial se nunca tiver laborado
como servidor público.

No ano de 2012 foi publicado o ATO PGJ n.o 21512012, pelo qual foi
aprovado o regulamento do Programa de Aperfeiçoamento Profissional dos
Servidores do Ministério Público - PROSERV (cópia em anexo), medida que
garante que nossa lnstituiçáo possa moldar as habilidades técnicas de nossos
servidores para melhor atender às necessidades institucionais. Assim,
transcrevo trecho da motivação do ATO:

CONS/DERANDO caber à Administração Pública o constante
fomento ao desenvolvimento e aprimoramento da atividade
administrativa, por meio da adoção da inovação científica e
tecnologica em seus processos, bem como por meio da contínua
capacitação de seu pessoal como forma de se atender aos
princípios ínsifos à Administração, especialmente o princípio da
eficiência, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal;

CONS/DERANDO os deveres consÍanfes dos rncisos lV e IX do art.
149 da Lei Estadual no 1.762/86, relativos ao desempenho com zelo
e presteza do seruiço incumbido ao seruidor, bem como da
necessidade de que esfe conheça da legislação que rege as
atividades de seu cargo;

CONS/DERANDO o que consta do Codigo de Etica Profissional dos
Seruidores Públicos Civis e dos Militares do EsÍado do Amazonas -
Lei no 2.869/03, que é dever do servidor participar dos movimentos e
esfudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas
funções, tendo por escopo a realização do bem comum, bem como
manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a
legislação perÍinentes ao órgão no qual exerce suas funções;

CONS/DERANDO que esfão entre os ob.1'efivos estratégicos do
Ministério Público do Estado do Amazonas o fortalecimento
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institucional, o aprimoramento dos recursos humanos e a excelência
na gestão institucional, como propositos permanentes que
direcionam a atuação do Parquet para o cumprimento de sua Missão
lnstitucional;

CONS/DERANDO que a Lei Estadual no 2.708/01 criou, no
Ministério P(tblico do Estado do Amazonas, o Programa de
Aperíeiçoamento Profissional, de caráter permanente e contínuo,
para os seruidores das carreiras, independente da natureza e grau
de escolaridade dos cargos, sob a responsabilidade do Centro de
Esfudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAE consoante o art. 75
da citada Lei;

Pelos motivos que integram a formação do ato, percebe-se que o
MPAM assumiu o compromisso legal de fortalecimento institucional e de
aprimoramento dos recursos humanos e a excelência na gestão
institucional, por meio da contínua capacitaçáo de seu pessoal, conclui-se que
está em andamento um programa que molda nossos proÍissionais ao pleno
atendimento dos objetivos e metas da lnstituição.

Feitas essas colocações, resta claro que estender aos demais
cargos de nível superior (Agentes Técnicos, em diversas áreas) a supressão do
requisito temporal ó náo só plausível, como razoâvel. A alteração do caput e do
S 1 .o, do art. 11 é, pois, medida que se Íaz imperiosa.

Aliás, é importante destacar que nos editais de concursos públicos
de outros Ministérios Públicos, como os citados acima, náo se vislumbra
requisitos de experiência prévia. Contudo, o Ministério Público do Estado do
Pará considera a experiência profissional como um título, o que, em meu sentir,
seria o caminho mais adequado para garantir a igualdade de chances em
certames para preenchimento do quadro de servidores, sem afastar a
utilidade da vivência profissional prévia.

3. Dos cargos de nível fundamental e de nível médio

Em que pese a discussão da supressão de experiência mínima para
os cargos de nível superior, seria desarrazoado não incluir na modificaçáo os
cargos de nível fundamental e médio.

Em relação aos cargos de Agente de Serviço (nível fundamental),
que seráo extintos automaticamente à medida que ficarem vagos (Lei n.o
3.92412013, art. 1.o), a supressão de experiência é consequência lógica do
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esvaziamento do requisito

Já para os cargos de Agente de Apoio (nível médio), a supressão
náo decorre do esvaziamento do requisito na lei, mas do grau de complexidade
do cargo em relaçáo aos demais, fato esse comprovado no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. CARGOS DE
AUXILIAR EM ADMINISTRAçÃO, ASSISTENTE EM
ADMTNTSTRAçÃO E ASSTSTENTE DE TECNOLOGIA DA
TNFORMAçÃO. ExlGÊNC|A DE EXPERTÊNC|A MÍN|MA PREVTSTA
EM EDrrAL. DESGABTMENTO. APELAçÃO rrUpnOVrDA.
1, Apelaçáo interposta pelo lnstituto Federal de Educaçáo, Ciência e
Tecnolooia da Paraíba - IFPB. em face da sentenca que iulqou
nrnnadanto am narta n nad dn dn Ministério Público Fadaral - Í\rPtr

declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do requisito da
experiência mínima. para os cargos de Auxiliar em Administraçáo.
Assistente em Administracão e Assistente de Tecnoloqia da
lnformação do IFPB, constante doAnexo ll, da Lei no 11.091/2005; e
determinando que a referida autarquia se abstivesse de exigir dos
candidatos classiÍicados no certame para os aludidos cargos (Edital
no 14312011), quando da posse, a experiência referida no item 1.3,
códigos 01, 02 e 06, do Edital no 14312011/lFPB.
2. No presente caso, o ltem 1.3, Códigos 01 ,02e 06, do Edital IFPB
n.o 14312011 exige experiência de 06 (seis) meses para o cargo de
Assistente de Tecnologia da lnformaçáo e de 12 (doze) meses para
os cargos de Auxiliar em Administração e de Assistente em
Administração, exigência essa que também encontra previsáo no
Anexo ll da Lei n.o 11.091 12005, na redação dada pela Lei n.o
11.23312005.
3. As atribuições desses cargos estáo descritas no Anexo l. do
reÍerido edital. podendo-se observar que, nos três casos. as
atividades que seráo desenvolvidas não apresentam alto nível de
complexidade, de modo que a capacidade dos candidatos pode ser

r meio das
congiderando os conhecimentos que nelas devem ser exiqidos.
4. E de se observar, ainda, que nem o edital, nem a Lei n.o
11.091 12005 apresentam qualquer justificativa para a exigência de
experiência em relaçáo a esses cargos, o que faz parecer ainda
mais desarrazoadas tais exigências, principalmente quando se
observa que atividades aparentemente mais complexas, também
previstas na Lei n.o 11.091/2005, como mestre de embarcações de
pequeno porte, marinheiro fluvial de máquinas, auxiliar de
enfermagem, mestre de rede, entre outros, não possuem qualquer
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tipo de experiência exigida como requisito ao seu exercício.
5. Ademais. a exigência em si gera uma indevida restrição à
acessibilidade dos cargos públicos. pois alija da concorrência grande
numero oretensos cand sem oanho oara a

P li

náo n

selecáo de bons servidores oera aouelas funcões esoecíficas. bem

como o princípio da proporcionalidade, uma vez que o ganho
auferido com sua manutençáo náo compensa a perda que
representa no que concerne à acessibilidade e competicáo'
Precedente desta Terceira Turma. 6. Apelaçáo improvida. (grifei)
(TRF-5 - AC: 6205420124058200, Relator: Desembargador
Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 20/,02/,2014,

Tercei ra Tu rma, Data de Pu bl i caçã o: 11 103/,201 4l

Diante do julgado colacionado é possível perceber que a exigência
de experiência mínimapara o cargo de nível médio constitui-se como indevida
restrição ao acesso a cargos públicos.

Comungo desse entendimento, inclusive em relaçáo aos cargos de
nível médio que possuem requisito a qualificação em curso técnico, pois estes
são supervisionados e orientados pelos profissionais de nível superior
integrantes dos quadros desta Procuradoria-Geral de Justiça.

Ressalte-se que esta instituição já se posicionou de forma parecida,
quando da publicação do Edital n.o 01 12013 para a realizaçáo do último
concurso público para a contratação de servidores para esta lnstituiçáo. Na
ocasiáo, mesmo com a exigência legal de experiência mínima de 1 (um) ano
para os cargos de Agente de Apoio Administrativo, esta foi suprimida na
realizaçâo do certame, razâo pela qual sugiro a mesma supressão no Anexo Vll
da Lei n.o 4.011, de 20 de março de 2014.

Acompanhado das razões expostas, submeto o presente anteprojeto
de lei à madura e qualificada apreciaçáo desse Parlamento, bem como à
sançáo do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amazonas.

Respeitosamente,

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Procu radora-Geral de Justiça
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