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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 751, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 

INSTITUI e estabelece normas para 
conceder a Medalha de Mérito Jurídico, 
Ministro José Bernardo Cabral. 

 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, na forma que estabelece o artigo 17, I, e, da Resolução Legislativa n. 469, de 19 de 
março de 2010, Regimento Interno, faz saber aos que a presente virem que promulga a seguinte 
 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 
 

Art. 1.º Fica instituída, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a 
Medalha de Mérito Jurídico, Ministro José Bernardo Cabral, que será outorgada, como forma de 
reconhecimento e prestígio especial às personalidades que tenham se destacado no meio jurídico, 
seja pelo(a):  

I – notório saber;  

II – relevante atuação em defesa das garantias democráticas;  

III – importante representação do Amazonas em eventos e julgamentos em outros Estados 
ou países; 

IV – distinta atuação no campo da pesquisa científica, da produção intelectual e da 
elaboração de projetos.  

Parágrafo único. A Medalha de que trata o caput deste artigo poderá ser conferida, 
inclusive, in memoriam.  

Art. 2.º A Medalha de Mérito Jurídico, Ministro José Bernardo Cabral será concedida em 
Sessão Solene, preferencialmente no dia 11 de agosto, como referência ao dia do Jurista e do 
Advogado, e poderá ser concedida para:  

I – advogados, magistrados e membros do Ministério Público;  

II – acadêmico, pesquisador ou autor de obras jurídicas;  

III – Procuradores da República, dos Estados e dos Municípios;  

IV – membros do Ministério Público;  

V – membros das Defensorias Públicas da União e dos Estados. 

Art. 3.º O fato de estar respondendo a qualquer tipo de processo, mesmo que 
administrativo, impede a concessão da insígnia desta Resolução. 

§ 1.º Ocorrendo a absolvição, o indicado estará apto a recebê-la. 

§ 2.º Se houver condenação judicial ou administrativa, transitada em julgado, em data 
posterior à concessão desta honraria, o agraciado terá a sua condecoração automaticamente cassada, 
independentemente de realização de sessão específica, para este fim, nesta Casa.  

§ 3.º Também não poderão ser agraciados os indicados que tenham cometido atos 
contrários à dignidade, à honra, à moralidade da sociedade civil.  

Art. 4.º A Medalha de Mérito Jurídico, Ministro Doutor José Bernardo Cabral, terá as 
seguintes características:  
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I – formato quadrado, medindo três centímetros na altura e largura, em metal banhado a 
ouro, em relevo a efígie do Jurista José Bernardo Cabral, com seu nome e data da publicação desta 
Resolução;  

II – no anverso, constará a imagem em relevo do Palácio da Justiça; na parte inferior a 
inscrição Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Medalha de Mérito Jurídico; e  

III – a Medalha deverá ser usada na lapela, afixada por um grampo especial.  

Art. 5.º Acompanhará a Medalha, obrigatoriamente, diploma confeccionado em papel 
Luminax, no formato de trinta e um por vinte e dois centímetros, contendo o nome e a assinatura 
dos que compõem a Mesa Diretora. 

Art. 6.º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta do 
orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Art. 7.º A entrega da Medalha será feita pelas mãos do Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas em solenidade interna. 

Art. 8.º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 


