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PODER JUDICIÁRIO 
IBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Macapá/AP, 20 de abril de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual JOSÉ CARLOS CARVALHO BARBOSA 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

Av. FAB, sin - Centro 
CEP 68906-005 Macapá - AP 

Senhor Presidente, 

Senhores Deputados, 

Com as homenagens de estilo e nos termos dos artigos 96, 

inciso II, alínea "b", da Constituição Federal e dos artigos 104, caput, e 

133, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição do Estado do Amapá, 

tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências para deliberação dessa 

Casa de Leis, o Projeto de Lei Complementar n.° 001/2022-TJAP, com a 

justificativa pertinente, que visa alterar dispositivos do Decreto n° 

069/1991, que dispõe sobre o exercício cumulativo de jurisdição e institui 

a gratificação de acervo aos magistrados do Poder Judiciário Estadual. 

Neste sentido, esclareço que o incluso Projeto de Lei com a 

justificação pertinente já foi apreciado e aprovado pelo Egrégio Pleno 

Administrativo deste Tribunal, por ocasião da 875g (Octingentésima 

Septuagésima Quinta) Sessão Ordinária, realizada em 20 de abril de 2022, 

por meio do Processo Administrativo n.° 62371/2021, na forma 

regimental (artigo 13, inciso VII, alínea "b", do RITJAP), conforme 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO N. 3876. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA dr 

Desde já agradeço a atenção dispensada ao Projeto de Lei 

proposto, e consigno a Vossa Excelência minhas expressões de 

consideração e apreço. 

Cordialmente, 

Macapá A , 20 de abril de 2022. 

Deisembarg 

Presidente 

JO DE OLIVEIRA 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 001/ 

PODER JUDICIÁRIO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Senhor Presidente, 

5_:
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Senhores Deputados, 

Com as homenagens de estilo, tenho a honra de encaminhar 

a Vossas Excelências para deliberação dessa Casa de Leis, o incluso Projeto 

de Lei Complementar com o objetivo de alterar dispositivos do Decreto n° 

069/1991, que dispõe sobre o exercício cumulativo de jurisdição e institui 

a gratificação de acervo aos magistrados do Poder Judiciário Estadual, 

devidamente apreciado e aprovado pelo Egrégio Pleno Administrativo 

deste Tribunal, por ocasião da 875@ (Octingentésima Septuagésima 

Quinta) Sessão Ordinária, realizada em 20 de abril de 2022, por meio do 

Processo Administrativo n.° 62371/2021, na forma regimental (artigo 13, 

inciso VII, alínea "b", do RITJAP1), conforme CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

N. 3876. 

Com efeito, por intermédio da Lei Complementar n° 124, de 

24/03/2021, foi alterado o art. 52-A, no Decreto n° 0069. de 15/05/1991, 

que trata da Organização e Divisão Judiciário da Justiça do Estado do 

Amapá, sendo que este artigo dispõe sobre a concessão de gratificação 

eventual pelo exercício cumulativo de jurisdição aos magistrados da 

justiça amapaense. 

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPÁ 

Art. 13. Compete ao Tribunal Pleno: 

[...] 
VII - propor ao Poder Legislativo, observadas as limitações constantes do art. 235 e seu inciso IV, da 

Constituição Federal: 
a) LI 
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus serviços auxiliares e os dos Jul 

que lhe forem vinculados 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Na referida alteração foi retirada a limitação do período 

mínimo de 03 (dias) para começar a receber a gratificação, uma vez que a 

carga adicional de trabalho se efetiva desde o primeiro dia de acumulação 

de jurisdição. 

Acontece que essa alteração deixou de contemplar a 

denominada Gratificação de Acervo Processual, que é uma espécie da 

Gratificação pelo exercício cumulativo de Juizo ou de Jurisdição. 

Então, a Gratificação pelo exercício cumulativo de jurisdição, 

que tem natureza remuneratória, compreende a gratificação de 

acumulação de jurisdição e a acumulação de acervo processual. 

A gratificação de acúmulo de jurisdição foi contemplada pela 

Lei Complementar n° 124, de 24/03/2021, que por sua vez não tratou da 

gratificação de acervo processual. Essa é a razão de mais uma vez 

recorrermos ao Poder Legislativo para adequar a gratificação que deixou 

de ser contemplada. 

Assim, compreende-se como acumulação de acervo 

processual o quantitativo de processos vinculados ao magistrado, com 

distribuição apurada em período especifico. 

É bom salientar que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a 

regulamentação pelos tribunais do Pais, o direito à compensação por 

assunção de acervo. 

É importante registrar que a Resolução n° 13/2006-CNJ, e 

alterações posteriores, que dispõe sobre a aplicação do teto 

remuneratório constitucional e do subsidio mensal dos membros da 

magistratura, não restringiu a vantagem de exercício cumulativo de 

atribuições, como a acumulação de jurisdição e a acumulação de acervo 

processual. 

Há de se também ressaltar que não será devida a gratificação 

pelo exercício cumulativo de jurisdição nos casos de subs uição em feitos 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINPTE DA PRESIDÊNCIA 

específicos; atuação conjunta de magistrados, atuação em regime de 

plantão e composição de quorum. 

Por derradeiro, demonstrada a premente necessidade de 

atuação do legislador estadual, para a edição da Lei Complementar ora 

proposta, submeto o presente Projeto de Lei para apreciação dessa Casa 

de Leis, em caráter de urgência urgentíssima. 

Cordialmente, 

Macap6/AP, 20 de ab II se 2022. 

Desembargador ROMMEL ARACJJ LIVEIRA 

Presidente 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001, DE 20 DE ABRIL DE 2022 — TJAP 

ESTADO DO AMAPA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROTOOGLO GERAL 

;00 

Altera dispositivos do Decreto n2

0069/1991 que trata da 
Organização Judiciária do Estado 

do Amapá e dá outras 
providências, visando dispor sobre 

o exercício cumulativo de 

jurisdição e institui a gratificação 

de acervo aos magistrados do 

Poder Judiciário Estadual. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Fag() saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

aprovou e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica alterado o artigo 52-A; incluídos os §12 a §32 do 

art. 52-A e os artigos 52-B a 52-F, do Decreto (N) n2 0069, de 15 de maio 

de 1991, com a seguinte redação: 

Art. 52-A. Os magistrados farão jus â gratificação por 

exercício cumulativo de jurisdição que compreende a 

acumulação de juizo e a acumulação de acervo 

processual. 

§ 12 0 disposto no caput aplica-se também às 

hipóteses de acumulação decorrentes de vacância do 

órgão jurisdicional e às substituições automáticas. 

§ 22 As designações para o exercício cumulativo de 

jurisdição deverão recair em magistrado especifico, 

vedado o pagamento na hipótese do inciso li do art. 

52-E. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

§ 39 Será paga apenas uma gratificação pelo exercício 

cumulativo de jurisdição, a cada período de 

ocorrência, ainda que o magistrado acumule, a um só 

tempo, mais de um juízo ou acervo processual. 

Art. 52-B. Para os fins do artigo 52-A, entende-se por: 

I - acumulação de juizo: o exercício da jurisdição em 

mais de um órgão jurisdicional da Justiça Estadual, 

como nos casos de atuação simultânea em varas 

distintas, em juizados especiais e em turmas recursais; 

e 

II - acervo processual: o total de processos distribuídos 

e vinculados ao magistrado. 

Art. 52-C. A gratificação de que trata o art. 52-A sera 

devida aos magistrados que realizarem substituição 

sem prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas 

em lei, salvo se ambas remunerarem a mesma 

atividade. 

Art. 52-D. 0 valor da gratificação correspondera a 1/3 

(um terço) do subsidio do magistrado designado â 

substituição para cada 30 (trinta) dias de exercício de 

designação cumulativa e sera pago pro rota tempore. 

Parágrafo único. A gratificação terá natureza 

remunerat6ria, não podendo o seu acréscimo ao 

subsidio mensal do magistrado implicar valor superior 

ao subsidio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. 

Art. 52-E. Não será devida a gratificação nas seguintes 

hipóteses: 

I — substituição em feitos determinados; 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

II — atuação conjunta de magistrados; 

III — atuação em regime de plantão; e 

IV — composição de quórum. 

Art. 52-F. Nas hipóteses previstas em lei, a 

substituição que importar acumulação poderá ocorrer 

entre magistrados de diferentes graus de jurisdição. 

Art. 22 A regulamentação do art. 52-A e seus incisos, ocorrerá 

por meio de Resolução que será editada pelo Tribunal de Justiça do 

Amapá. 

Art. 32 As despesas decorrentes desta Lei Complementar 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias constantes no 

orçamento do Poder Judiciário do Estado do Amapá. 

Art. 42 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Macapá/AP, de 

ANTÔNIO WALDEZ GOES DA SILVA 

Governador 

de 2022. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

LEITURA DA PROPOSIÇÃO 

Certifico, em atenção ao disposto no art. 100 e §3° do art. 112, do 

Regimento Interno, que a leitura do Projeto de Lei Complementar n° 001/2022-TJAP, 

ocorreu na 27' Sessão Ordinária, realizada no dia 26/04/22, cuja a ata encontra-se 

disponivel no site da AL, no seguinte endereço: vvww.al.ap.leg.br/ata 

Documento eletrônico assinado por JAIR ANDRADE FERREIRA, cm 26/04/2022 As 
- 

13:30:37. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 

 df98c3885c2f80837d5a48492e04cb98 

e 

Documento emitido em 26/04/2022 às 13:30:30 através do Sistema SILEGIS www.al.ap.gov.br/autenticacao - autenticação #1588 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

Proposição: Projeto de Lei Complementar n° 001/2022-TJAP 
Autor: PODER JUDICIÁRIO 
Ementa: Altera dispositivos do Decreto n° 0069/1991 que trata da Organização judiciária 
do Estado do Amapá e dá outras providências, visando dispor sobre o exercício 
cumulativo de jurisdição e institui a gratificação de acervo aos magistrados do Poder 
Judiciário Estadual. 

DESPACHO: AO DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 

Em consonância com o disposto no Regimento Interno, art. 63 parágrafos 1° 

e 2° c/c a delegação proferida pelo Presidente desta Casa Legislativa, por meio da 

Portaria n° 2283/2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico desta Casa de Leis n° 0438, 

de 28 de abril de 2017, remeto para análise e emissão de parecer da comissão 

competente a presente proposição. 

REGIME DE TRAMITAÇÃO: 

Ordinária - prazo de 15(quinze) dias para emissão de parecer, conforme 

preceitua o inciso III, do art. 53, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 

Macapá-AP, 26 de abril de 2022 

Documento eletrônico assinado por ANTONIO APARECIDO DA SILVA, em 27/04/2022 • 
As 09:42:38. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 

ip 7a9c0815464206c8aec7081a6fcbb4e6
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PROPOSIÇÃO 

AUTORIA 

EMENTA 

RELATOR (A) 

I — RELATÓRIO 

ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO CCJ 

PARECER N° 0133/2022-CCJ-AL 

: Projeto de Lei Complementar n° 001/2022-TJAP 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapa 

: Altera dispositivos do Decreto Inc 0069/1991 que trata da 
Organização Judiciária do Estado do Amapa e cla outras 
providências, visando dispor sobre o exercício cumulativo de 
jurisdição e institui a gratificação de acervo aos magistrados do 
Poder Judiciário Estadual. 

Deputado Jesus Pontes 

Chega a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar n° 0001/22-TJAP, 
de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapa, que altera dispositivos do Decreto 
n° 0069/1991 que trata da Organização Judiciaria do Estado do Amapa e dá outras 
providências, visando dispor sobre o exercício cumulativo de jurisdição e institui a 
gratificação de acervo aos magistrados do Poder Judiciário Estadual. 

Cumprindo o disposto no art. 134 do Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 
001/2022-TJAP foi devidamente lido no expediente da Sessão Ordinária deste Poder 
Legislativo para conhecimento dos Deputados e recebimento de emendas. 

Não tendo recebido emendas, a proposição veio para exame desta 
Comissão conforme preceitua o § 1° do art. 134 do Regirr,entc desta Casa. 

Cabe a esta Comissão de Constituição, justiga e Redação, nos termos do 
§ 1° do art. 36 do Regimento Interno, manifestar-se sobre todas as proposições que 
tramitam nesta Casa, sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

É o breve relato. 

li —VOTO DO RELATOR 

Cumpre a esta Comissão examinar a coistitudionalidade, a juridicidade e 
a técnica legislativa dos projetos de lei. Para tal, partirerncs da análise da justificativa 
apresentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estacio do Amapa quando de sua 
elaboração. 



il/ 

ef) 

\ 
De plano verifica-se que a intenção é alterar dispositivos do Decre n° 

069/1991, que dispõe sobre o exercício cumulativo de jurisdição e instityi a gratificação 
de acervo aos magistrados do Poder Judiciário Estadual. 

A esse respeito, o Desembargador Presidente, Doutor Rommel Araújo de 
Oliveira, informa em sua Mensagem que: 

(...) por intermédio da Lei Complementar n° 124, de 24/03/2021, foi 
alterado o art. 52-A, no Decreto no 0069. de 15/05/1991, que trata 
da Organização e Divisão Judiciárias da Justiça do Estado do 
Amapá, sendo que este artigo dispõe sobre a concessão de 
gratificação eventual pelo exercicio cumulativo de jurisdição aos 
magistrados da justiça amapaense. (...) Na referida alteração foi 
retirada a limitação do período mínimo de 03 (dias) para começar a 
receber a gratificação, uma vez que a carga adicional de trabalho 
se efetiva desde o primeiro dia de acumulação de jurisdição. 
Acontece que essa alteração deixou de contemplar a denominada 
Gratificação de Acervo Processual, que é uma espécie da 
Gratificação pelo exercício cumulativo de Juizo ou de Jurisdição." 

Pois bem, quanto à constitucionalidade e competência da presente 
proposta de lei, importa destacar que compete privativamente ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Amapá deflagrar o processo legislativo sobre a matéria, pois, é o que 
determina o caput do art. 104 c/c art. 133, I, "b", da Constituição Estadual: 

Art. 104. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral 
de Justiça e aos cidadãos nos casos e na forma prevista nesta 
Constituição. 

Art. 133. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

I - propor ao Poder Legislativo, observados os parâmetros desta 
Constituição: 

a) a alteração do número de seus membros; 

b) a criação, a extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos 
servidores de seus auxiliares e os dos juizes que lhe forem 
vinculados; 

Não obstante, por força do art. 2° da Constituição Federal, foram 
asseguradas garantias institucionais ao Judiciário, dentre as quais há a autonomia 
orgânico-administrativa e financeira dos Tribunais. 

Especificamente quanto à autonomia financeira, tem-se que esta existe 
para assegurar o exercício das atribuições do Poder Judiciário, garantindo que não 
dependa de outro Poder para resolver quaisquer questões relacionadas As suas 
finanças. Tal garantia está prevista expressamente na Constituição Federal, nos 
seguintes artigos: 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa 
e financeira. 

§ 10 Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro 
dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na 
lei de diretrizes orçamentárias 

Art. 168. Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
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Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 
de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementár a 
se refere o art. 165, 9°. 

Logo, não vislumbro vícios de competência e inconstitucionalidades de 
ordem formal ou material. Ademais, meritum causae, poderá ser objeto de análise de 
comissões especificas desta Casa de Leis. 

Finalmente, a técnica legislativa empregada pela proposição também me 
parece adequada, pois, foram observados os parâmetros estabelecidos pela Lei 
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998. Logo, a proposição afigura-se 
irretocável, porquanto: i) o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é o 
adequado; ii) a matéria nela vertida inova o ordenamento jurídico; e iii) revela-se 
compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. 

Diante do exposto, pelos fundamentos apresentados acima, opina-se pela 
APROVAÇÃO da iniciativa legislativa, representada pelo Projeto de Lei Complementar 
n° 0001/2022-TJAP. 

É o Parecer, s.m.j. 

- ow

Deputado JE, S PONTES 

Rela r 
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LE 

III — DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa 
do Estado do Amapá, em reunião realizada nesta data, aprovou o Parecer do Relator ao 
Projeto de Lei Complementar n° 0001/2022-TJAP. 

VOTOS A FAVOR: 

Deputad 
PSO 

Macapá, de 

Deputado JES 
PDT —Pr 

LO LEMOS 

- 

.4!Deputado PASTO I IRA 
REPUBLICANOS ( embro) 

Deputado JAIME PEREZ 
PTC (suplente) 

VOTOS CONTRA: 

de 2022. 

PONTES 
ente 

Deputa A AUZIER 
PSD embro) 

Deputado CHARLY JHONE 
PL (membro) 

Deputado Dr. NEGRÃO 
PP (suplente) 

Deputado JESUS PONTES 
PDT — Presidente 

Deputado PAULO LEMOS 
PSOL (membro) 

Deputado PASTOR OLIVEIRA 
REPUBLICANOS (membro) 

Deputado JAIME PEREZ 
PTC (suplente) 

Deputada EDNA AUZIER 
PSD (membro) 

Deputado CHARLY JHONE 
PL (membro) 

Deputado Dr. NEGRÃO 
PP (suplente) 

t./ 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES TÈCNICAS 

Proposição: Projeto de Lei Complementar n° 0001/22-TJAP 
Autor: PODER JUDICIÁRIO 
Ementa: Altera dispositivos do Decreto n° 0069/1991 que trata da Organização judiciária 
do Estado do Amapá e dá outras providências, visando dispor sobre o exercício 
cumulativo de jurisdição e institui a gratificação de acervo aos magistrados do Poder 
Judiciário Estadual. 

DESPACHO: AO DIRETOR LEGISLATIVO 

Em consonância com dispositivos regimentais desta Casa de Leis, 

encaminho a matéria supramencionada para que siga a tramitação legislativa e 

regimental pertinente. 

Macapá-AP, 03 de maio de 2022 

Documento eletrônico assinado por GRACILENE DIAS DE SA FEIO, em 03/05/2022 As 
12:22:02. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

VOTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 

Certifico, que o Projeto de Lei Complementar n° 0001/22-TJAP, que "Altera 
dispositivos do Decreto n° 0069/1991 que trata da Organização judiciária do 
Estado do Amapá e dá outras providências, visando dispor sobre o exercício 
cumulativo de jurisdição e institui a gratificação de acervo aos magistrados do 
Poder Judiciário Estadual.", foi votado e aprovado na 31a Sessão Ordinária, 
realizado no dia 04 de maio de 2022, conforme ata constante no site da AL no 
seguinte endereço: www.al.ap.leg.br/ata. 

Documento eletrônico assinado por JOSE ARCANGELO CAMPELO, em 04/05/2022 as 
12:37:47. A autenticidade deste documento eletrônico pode ser conferida no site 
www.al.ap.gov.br/autenticidade, informando o código SILEGIS 
d3225a0619a2970d5f803e977a2ed729 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

OFÍCIO N. 1.130/2022-DIRLEG-AL. 

Macapá, 04 de maio de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
Antônio Waldez Góes da Silva 
Governador do Estado do Amapá. 

Assunto: Redação Final do PLC n2 0001/2022TJAP. 

Senhor Governador, 

Encaminho para apreciação de Vossa Excelência a REDAÇÃO FINAL do Projeto de 

Lei Complementar n2. 0001/2022-TJAP, de autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivos do 

Decreto n2 0069/1991, que trata da Organização Judiciária do Estado do Amapá e dá outras 

providências, visando dispor sobre o exercício cumulativo de jurisdição e institui a gratificação 

de acervo aos magistrados do Poder Judiciário Estadual. 

A proposição foi aprovada em Sessão Ordinária deste Parlamento, realizada no dia 

04 de maio de 2022. 

Atenciosamente, 

Assembléia Legislativa/AP - End.: Av. FAB s/n - Macapá - AP - CEP: 68906-005 
homepage: www.al.ap.gov.br

Fone: (096) 3212.8303/FAX: 3212.8334 
E-mail: alap@al.ap.gov.br 
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ESTADO DO AMAPÁ 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 0001/2022-TJAP 

Autor: PODER JUDICIÁRIO 

Altera dispositivos do Decreto n° 
0069/1991, que trata da Organização 
Judiciária do Estado do Amapá e dá outras 
providências, visando dispor sobre o 
exercício cumulativo de jurisdição e institui 
a gratificação de acervo aos magistrados 
do Poder Judiciário Estadual. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou 

e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica alterado o artigo 52-A; incluídos os § 1° a § 3° do art. 52-A e os 
artigos 52-B a 52-F do Decreto (N) n°0069, de 15 de maio de 1991, com a seguinte 
redação: 

"Art. 52-A. Os magistrados farão jus à gratificação por 
exercício cumulativo de jurisdição que compreende a 
acumulação de juizo e a acumulação de acervo 
processual. 
§ 10. 0 disposto no caput aplica-se também ás hipóteses 
de acumulação decorrentes de vacância do órgão 
jurisdicional e ás substituições automáticas. 
§ 2°. As designações para o exercício cumulativo de 
jurisdição deverão recair em magistrado especifico, vedado 
o pagamento na hipótese do inciso II do art. 52-E. 
§ 3° Será paga apenas uma gratificação pelo exercício 
cumulativo de jurisdição, a cada período de ocorrência, 
ainda que o magistrado acumule, a um só tempo, mais de 
um juizo ou acervo processual. 
Art. 52-B. Para os fins do artigo 52-A, entende-se por: 
I — acumulação de juizo: o exercício da jurisdição em mais 
de um órgão jurisdicional da Justiça Estadual, como nos 
casos de atuação simultânea em varas distintas, em 
juizados especiais e em turmas recursais; e 
I I — acervo processual: o total de processos distribuídos e 
vinculados ao magistrado. 
Art. 52-C. A gratificação de que trata o art. 52-A será 
devida aos magistrados que realizarem substituição sem 
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prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei, 
salvo se ambas remunerarem a mesma atividade. 
Art. 52-D. 0 valor da gratificação corresponderá a 1/3 (um 
terço) do subsidio do magistrado designado á substituição 
para cada 30 (trinta) dias de exercício de designação 
cumulativa e será pago pro rata tempore. 
Parágrafo único. A gratificação terá natureza 
remuneratbria, não podendo o seu acréscimo ao subsidio 
mensal do magistrado implicar valor superior ao subsidio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 52-E. Não será devida a gratificação nas seguintes 
hipóteses: 
I — substituição em feitos determinados; 
II — atuação conjunta de magistrados; 
Il l — atuação em regime de plantão; e 
IV — composição de quórum. 
Art. 52-F. Nas hipóteses previstas em lei, a substituição 
que importar acumulação poderá ocorrer entre magistrados 
de diferentes graus de jurisdição." 

Art. 2° A regulamentação do art. 52-A e seus incisos, ocorrerá por meio 
de Resolução que será editada pelo Tribunal de Justiça do Amapá. 

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento do Poder 
Judiciário do Estado do Amapá. 

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Macapá, 04 de maio de 2022 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 
Governador 

Redação Final do PLC n° 0001/2022-TJAP - 2 
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Gabinete do Governador 

LEI COMPLEMENTAR N° 140 DE 12 DE MAIO DE 2022 

Altera dispositivos do Decreto n° 0069/1991, que trata da 
Organização Judiciária do Estado do Amapá e dá outras 
providências, visando dispor sobre o exercício cumulativo 
de jurisdição e institui a gratificação de acervo aos 
magistrados do Poder Judiciário Estadual. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da 
Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica alterado o artigo 52-A; incluídos os § 1° a § 
30 do art. 52-A e os artigos 52-B a 52-F do Decreto (N) n° 
0069, de 15 de maio de 1991, com a seguinte redação: 

*Art. 52-A. Os magistrados farão jus à gratificação por 
exercício cumulativo de jurisdição que compreende a 
acumulação de juizo e a acumulação de acervo processual. 

§ 10 0 disposto no caput aplica-se também às hipóteses 
de acumulação decorrentes de vacância do órgão 
jurisdicional e às substituições automáticas. 
§ 2° As designações para o exercício cumulativo de 
jurisdição deverão recair em magistrado especifico, 
vedado o pagamento na hipótese do inciso II do art. 52-E. 
§ 3° Será paga apenas uma gratificação pelo exercício 
cumulativo de jurisdição, a cada período de ocorrência, 
ainda que o magistrado acumule, a um só tempo, mais de 
um juizo ou acervo processual. 

Art. 52-B. Para os fins do artigo 52-A, entende-se por: 

I — acumulação de juizo: o exercício da jurisdição em 
mais de um órgão jurisdicional da Justiça Estadual, como 

isbnos casos de atuação simultânea em varas distintas, em 
Illuizados especiais e em turmas recursais; e 

II — acervo processual: o total de processos distribuídos e 
vinculados ao magistrado. 

. 
Art. 52-C. A gratificação de que trata o art. 52-A. sera 
devida aos magistrados que realizarem substituição sem 
prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei, 
salvo se ambas remunerarem a mesma atividade. 

Art. 52-D. 0 valor da gratificação corresponderá a 1/3 (um 
terço) do subsidio do magistrado designado à substituição 
para cada 30 (trinta) dias de exercício de designação 
cumulativa e será pago pro rata tempore. 

Parágrafo único. A gratificação terá natureza 
remuneratória, não podendo o seu acréscimo ao subsidio 
mensal do magistrado implicar valor superior ao subsidio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 52-E. Não será devida a gratificação nas seguintes 
hipóteses: 

I — substituição em feitos determinados; 
II — atuação conjunta de magistrados; 
Ill — atuação em regime de plantão; e 
IV — composição de quárum. 

Art. 52-F, Nas hipóteses previstas em lei, a substituição que 
importar acumulação poderá ocorrer entre magistrados 
de diferentes graus de jurisdição." 

Art. 2° A regulamentação do art. 52-A e seus incisos, 
ocorrerá por meio de Resolução que será editada pelo 
Tribunal de Justiça do Amapá. 

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei Complementar 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 
constantes no orçamento do Poder Judiciário do Estado 
do Amapá. 

Art. 40 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA 
Governador 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
DIRETORIA LEGISLATIVA 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos quinze dias do mês de março de 2023 eu Marco Antonio 

Fernandes/Analista Legislativo Biblioteconomista/AL, faço o encerramento da tramitação 

do presente processo, Projeto de Lei Complementar n° 0001/22-TJAP, que contém 23 

folhas, incluindo esta e a capa. 
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