
PODER "]UDTCÏARÏO
TRiBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

SECREïARIA GERAL DE ]USTÏçA

Manaus, 13 de setembro de 2019Ofício no 42'l 12019-PTJ

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Josué Cláudio de Souza Neto
Presidente da Assembleia Leg islativa do Ëstado
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ExcelentÍssimo Sen hor Presidenls, (PríL

Cumprimentando-o com o devido respeito, encaminho a Vossa

Ëxcelência o presente anteprojeto de Lei Complementar anexo, com a respectiva

justificativa, que acrescenta a alínea "d" ao inciso I do art. 62 da Lei Complementar n.

17 , de 23 de janeiro de 1997, para atribuir competência ás Câmaras lsoladas Cíveis

para processar e julgar conflitos decorrentes do exercício de direito de greve por

servidores públicos estaduais, a fim de que seja apreciado e votado por essa Colenda

Casa Legislativa.

Gabinete da Presidência do Tribunalde Justiça do Estado do Amazonas,

13 de setembro de 2019.
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PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DO AMÂZONAS

Gabinete da Presidência

ANTEPROJETO DE LEI

Acrescenta a alínea "d" ao inciso I do art. 62 da
Lei Complementar n. 17, de 23 de janeiro de
1997, para atribuir competência às Câmaras
lsoladas CÍveis para proces$ar e julgar conflitos
decorrentes do exercício de direito de greve por
servidores públicos estaduais.

O Egregio ïribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o resultado do julgamento da Reclamação n.

2184212015, pelo Supremo Tribunal Federal, reafirmando a competência

originária dos ïribunais de Justiça para processar e julgar conflitos decorrentes

do exercício do,direito de greve de servidores públicos estaduais;

CONSIDERANDO a decisão proferida à unanimidade pelo

ïribunal Pleno do ïribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos de

Ação Civil Pública n. 4003768-87.2A14.8.04.0000, atribuindo às Câmaras

lsoladas Cíveis a competência para processar e julgar matéria relativa a greve

de servidor;

CONSIDERANDO que no bojo do mesmo processo foi

determinada a formalização do entendimento ali assentado mediante

Assentamento Reg imental ;

CONSI0ERANDO que o Regimento lnterno do TJAM não traz em

seu corpo a competência das Cânraras lsoladas CÍveis, fazendo remissão ao

art.62 da LC 17197,

Anteprojeto de lei - Acrescenta a
1997, para atribuir compefência âs Çâmaras lso/adas Cíveìs para processar e iulgar conflitas deconenÍes do exercíçìo

de díreíto rle greve por servidores públícos estaduais(CPA tto 2019/21852)
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Sessáo Plená ri a : 1 0.09.201 I
SecJus

allnea "d" ao irtcrso ldo art. 62 da Lei Complententar n. 17, de 23 cle ianeiro

À.
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PODER JUDICúRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Gabinete da Presidência

RËSOLVE:

Art. 10 ACRESCËNïAR a alínea "d" ao inciso I do art. 62 da Lei

Complementar n. 17, de 23 de janeiro de 1997, que passa a vigorar com a

seguinte redação:

Art. 62 * Omissr's...
| - Omr'ssis...
a) Omissis.,.
b) Omr'ssis...
c) Omr'ssis...
d) Os conflitos decorrentes do exercício do

direito de greve dos servidores públicos estaduais do Estado do Amazonas.

Art. 2o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões do Ëgrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça

do Estado do Ëstado do Amazonas, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

Desembarg DE OLIVËIRA
Presidente

De rDJ MARTINS DA COSTA

Anteprojeto de leÍ ' Acrescenta a alínea "d" ao inciso I do aft. 62 da Lei Complementar n. 17, de 23 de ianeiro de

1997, para atribuir competência às Cêtmaras /so/adas Cíveis para processar e julgar conflitos deconenÍes do exercício
de direito de greve par servidores públicas estaduais(ÇPA n" 2019/21852)
Sessão Plenária: 1 0.09.201 I
SecJus
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONA$

Gabinete da Presidência

Desembargador JoÃo DE JEsus ABDALA slMÕEs

Desembargadora MARIA DAS PESSOA FIGUEIREDO

Desembargador ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA

Desem DO RPËTUO GUEDE OURA

Desembargador DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA

Anteprojeto de lei - Acrescenta a a!Ínea "d" ao inciso t do art. 62 da Lei Complementar n. 17, de 23 de ianeiro de

fi9i, pàra atribuir compeÍência âs Câmaras /so/adas Cíveis para processar e iulgar conflitos decorrentes do exercício

de direíto de greve por servidores públicas estaduais(CPA no 2019/21852)

Sessão Plenárta: 1 A.09.201 I
SecJus uw<



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO E$ïADO DO AMAZONA$

Gabinete da Presidência

Desembargador PAU N E LIMA

Desembargador ARISTCITELES LIMA THURY

Desembargador JOÃO MAURO BESSA

Desembargador cLÁUDlo cÉsAR EIRA ROESSING

Anteprojeto de tei - Acrescenta a alÍnea "d" ao inciso t do art. 62 da Lei Complementar n. 17, de 23 de ianeiro de

tg9ì, pàra atrìbuir competência âs Câmaras lso/adas Cívois para processar e iulgar canflitos deconBnÍes do exercício

de direito de greve por servidores públicos estaduais(CPA no 2019/21852)
Sessão Plenárta: 10.09.201 I
SecJus
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PODER JUDICÉRIO
TRTBUNAL DE JUSTTçA DO ESTADO DO AMAZONA$

Gabinete da Presidência

Desembarg SABI DA

Desembargadora CARLA MARIA SANTOS DOS REIS

ce-Pres

Desembargador RGE LI

Acrescenta a allnea "d" aa inçiso I do arl. 62 da Lei Complementar n. 17, de 23 de

r UJO

1997, para af ibuir competêncìa às Câmaras /soladas Cíveis para processar
de direíto de greve por servidores públicos estaduais(ÇPA n' 2019/21852)
Sessão Plenária: 1 0.09.201 I
SecJus

e julgar canflitos doconenles do
de



PODER JUDICIÁruO
TRTBUNAL DE JUST|çA DO E$ïADO DO AMAZONAS

Gabinete da Presidência

Desembargador, LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JUNIOR
Corregedor-Geral de J ustiça

Desembargado A A GE

Desembargador JOMAR FERNANDES

Desembargad or CORREA GENTIL

Anteprojeta de lei ^ Acresçenta a alínea "d" ao inciso I do ai. 62 da Lei Complementar n. 17, de 23 de ianeíro de

1gg7, para atribuir compefênc,a ds Çâmaras /soladas Çíveis para processar e ]ulg ar conflitos decorrentes do exzrcício

de direito de greve por servidores públicos estacluais(CPA no 2019/21852) \
Sessão Plenária: 10.A9.2019 ì
SecJus \f



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO E$TADO DO AMAZONAS

Gabinete da Presidência
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Desembargad DOS SANTOS

Desembargador ERN TO ANSELMO QUEIROZ CH ixnno

Desembargador ELCI SIMOES DE OLIVEIRA

rgadora A S SANTOS M ELLES

Desembargad." EL O LUIS SANTOS

Anteprajeto de lei - Acresçenta a alínea "d" ao inÇiso I do art. 62 da Lei Çomplementar n. 17, de 23 de ianeiro de

1gg7, para atrìbuir competência às Câmaras lsoladas Cíveìs para processar e iulgar canflitos deconenfes do exsrcício

de direito de greve por servidores públicos estaduais(CPA no 2019/21852)

Sessão Plenária: 1 0.A9.201 I
SecJus

OSÉ HAMILÏON
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PODER JUDICIARIO
TRTBUNAL DE JUSTrçA DCI JSTADO DO AMAZONAS

PRESIDENCIA

JUSïIFICATIVA DË ANÏEPROJËTO DË LËI

Trata-se de anteprojeto de lei aprovado pelo Egrógio Tribunal

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na se$são ordinária dc dia 10 de

agosto de 2019, que acrescenta a alinea udu ao inciso l, do art. 62, da Lei

Complementar no 17, de 23 de janeiro de 1997, pelo qual atribui competência às

Câmaras lsoladas Cíveis para processar e julgar conflitos decorrentes do

exercicio de direito de greve por $ervidores públicos estaduais.

Diante da ausência de legislação local nes$e sentido,

havendo determinação no bojo da Reclamação no 2184212A15 oriunda dc Supremo

Tribunal Federal reafirmando ã competência originária dos Tribunais de Justiça para

processar e julgar conflitos decorrentes do exercício do direito de greve de servidores

públicos estaduais, bem como em atenção à decisão proferida à unanimidade pelo

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas nos autos de Ação Civil

Pública no 4003768-87.2014.8.04.0000, atribuindo às Câmaras lsoladas Cíveis a

competência para processar e julgar referida matória, torna-se imperiosa e urgente a

apreciação da matéria pela colenda Assembleia Legislativa de nos$o Estado.

O direito de greve do servidor público é constitucionalmente

assegurado, conforme aft. 37, Vll, da CF/88

Art. 37, A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Pocleres da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios obedecerá aos princípios de legalidade, impesscalidade, mo-
ralidade, publicielade e cficiência e, lambém, ao seguinte;
VfI - o direilo de greve será *xercido nos termos e nos lirni
defirridos em lei específica;
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PODER JUDTCIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DOJSTADO DO AMAZONAS

PRESIDENCIA

Assim comÕ pela jurisprudênciã do Supremo ïribunal Fede-
ral

A justiça comum/ federal cu estadual, é competente para julgar
a abusividad* de grcve de servidores públicos celetistas da Ad-
ministração pública direta, autarquias e fundações públicas,
STF. Plenário, RË 84685415?, rel, orig. Min. Luiz Fux, red. p1 o
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado u* 1o/8/2017 (repercus-
são geral) (ïnfa 871).

Ocorre que no âmbito deste Poder Judiciário as causas dessa

natureza, que tem um caráter emergencial em virtude da essencialidade do serviço

público, são deliberadas colegiadamente pelo Egregio Tribunal Pleno, prejudicando

uma análise rápida e eficiente.

Desse modo, visando remediar essa falha, visando conferir a

devida celeridade a tais processos judiciais, é imperioso que se aplique o princípio da

especialidade, de modo a propiciar um tratamento mais adequado à urgência que

requerem, sendo esse o principal motivo da presente demanda.

Assim, com o devido respeito e consideração, em nome do

ïribunal de Justiça desse Ëstado, encaminho o presente anteprojeto de lei para fins de

apreciação pela Colenda Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com a

certeza de que sua aprovação trará imediatos benefícios ao jurisdicionado

amâzonense e ao Tribunal de Justiça.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas, em Manaus, 10 de setembro de 2019.

Respeitosamente,

DE OLIVEIRADesembarg ador
Presidente


