
o PODER JUDICIÁRIO NA CONSTITUiÇÃO MINEIRA

Bacharel Urquiza Antõnio de Faria Alvim (-,

o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Argemiro Otaviano
Andrade; encaminhou dia 2 de fevereiro último, à Comissão Constitucional da
Assembléia Legislativa. as sugestões de toda a magistratura mineira. contendo
estudos e subsidios para o ordenamento jurídico do Estado, depois de ouvidos
os Tribunais de Alçada, Militar. Associação dos Magistrados. Ordem dos Advo-
gados. Clube dos Advogados. Faculdades de Direito da U.F.M.G. Pontificia Uni.-
versidade Católica e Milton Campos.

Recebidas as inúmeras sugestões e após vários esboços. chegou-se ao
texto que veio a ser aprovado pela Corte Superior do Tribunal de Justiça e en-
caminhado àquela Comissão Constitucional presidida pelo Deputado Camilo
Machado.

O texto versa sobre autonomia financeira. administrativa e competência
dos Tribunais Estaduais. garantias e prerrogativas de seus membros; ingresso
na carreira de Juiz. deveres, vedações e incompatibilidade, tempo de serviço,
promoção, remoção, aposentadoria e disponibilidade dos Juizes; composição
dos Tribunais e dos Juizados Especiais para a conciliação. o julgamento e a exe-
cução de causas de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo; a Justiça de Paz, composta de cidadãos eleitos pelo voto direito, uni-
versal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para celebrar ca-
samentos e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional.

Colhem-se noticias de que o relator da Comissão Constitucional, Deputado
José Bonifácio Mourão, já tem o esboço final da Constituição Mineira e dentro
de 15 dias elaborará o anteprojeto, para em seguida ser submetido à apreciação
e votação dos Deputados Constituintes.

A responsabilidade colocada sobe os ombros deve ser correspondida de
imediato, pois os Tribunais de agora em diante, proverão os cargos de Juiz e os
demais indispensáveis ao seu bom funcionamento.

Resta aos Tribunais buscar uma estrutura eficaz e moderna, sem os vícios
e morosidade do passado, como imperativo do momento, objetivando evitar as
investidas dos naturais inimigos da sonhada democracia, que tentarão por todos
os modos diminuir o espaço conquistado a duras penas. com irritantes coloca-
ções retaliativas e de ordem ideológica.

A autonomia financeira e administrativa conquistada pelo Poder Judiciário
na Carta Magna. promulgada dia 5 de outubro de 1988, vai depender - e muito-
da cúpula dirigente dos Tribunais.

O Presidente Argemiro Otaviano de Andrade, cônscio de suas responsabi-
lidades vai se desincumbido de sua missão, nesta oportunidade tão significativa
para o Poder Judiciário. É o centenário de nossa República. o ano da implanta-
ção da nossa nova Constituição.

Dois grandes pecados assombram nossas portas: a demora no julgamento
dos feitos e a impunidade dos poderosos.

rI Advogado. Juiz de Direito, Chele de Gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça.
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Não é só a lei que permite tais extravagãncias, mas uma ~certadeformação
profissional que precisa ser corrigida. Os juizes devem ser conscjentizar de que
algo exige mudança na solução das causas.

Alguns afirmam que há crise do Direito. o que não é yerdade. Há crise de
leis sábias. Há crise de legisladores aptos a traduzir os anseios do povo e saber
enxergar a realidade brasileira. particularmente, de cada estado- membro da
Federação.

Assim é que a virtude dos magistrados está em ser portadores da sabedo-
ria do povo.

Rui já dizia que "as Constituições políticas são diplomas vazios sem
o esteio da magistratura. Quem dá às Constituições realidade não é
a inteligência de quem a concebe, nem o pergaminho que as estampa:
é a magistratura que a defende."

Precisamos ficar alertas. ter a sensibilidade necessária para captar a vonta-
de popular e fazer viva, eficaz. rigorosa, a nossa nova Carta. Esse é o grande pa-
pei do Judiciário. mas para que isso se torne realiade é preciso que os membros
do Poder Legislativo e Executivo também tenham a sensibilidade suficiente para
dotar o Judiciário dos meios eficazes. para o cumprimento de seu relevante pa-
peI. Judiciário sem recursos é forma indireta de se negar Justiça.

Na pequena Costa Rica. a Corte Suprema de Justiça recebe destaque no
orçamento geral da Naç-o da ordem de 6% para custeio da justiça, cuja autono-
mia é absoluta. para não citar os Estados Unidos da América do Norte. cuja es-
trutura operacional do Judiciário tem um custo que é. aproximadamente. 231
vezes maior que o último orçamento judiciário do pais, como bem demonstra a
Revista Visão, edição recente. Esses dados demonstram que a nossa Justiça é
pobre e demanda maior dose de recursos para poder desempenhar satisfato-
riamente seu papel.

A opinião pública clama por definições de programas que enfrentem com
coragem e decisão os grandes objetivos nacionais, que compreendem a consoli-
dação da democracia representativa e pluralista e a correção de nossa dramática
estrutura social. Se não elevarmos com urgência o nível de vida da grande
maioria do povo brasileiro, não haverá Judiciário independente. não haverá go-
verno que resista ao embate dos radicalismos.

Nunca é demais fazermos um alerta aos homens de bem deste País - le-
vantar a desesperança e animá-los a lutarem com firmeza e coragem'pelo forta-
lecimento de nossas instituições, pelo rigor no cumprimento da lei, pelo fortale-
cimento do Poder Judiciário. porque como dizia o Pe. Manuel Bernardes. "sem
justiça, muitos cidadãos brevemente nem serão cidadãos, nem muitos; não se-
rão cidadãos porque se tornarão feras; não serão muitos. porque se consumirão
uns aos outros."
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ESBOÇO DE ANTEPROJETO DE CONSTITUiÇÃO ESTADUAL

CAPíTULO

SEÇÃO I

DO PODER JUDICIÁRIO

Art. - São órgãos do Poder Judiciário

I - o Tribunal de Justiça;
11 - o Tribunal de Alçada:
111 - o Tribunal e Conselhos de Justiça Militar;
IV - os Tribunais do Júri;
V - os Juizes de Direito;
VI - os Juizados Especiais;

Art. - Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia adminis-
trativa e financeira.

~ 1~ - Ouvidos os Tribunais inferiores. o Tribunal de Justiça,
dentro dos limites estipulados com os demais Poderes na lei de diretri-
zes orçamentárias. elaborará a proposta orçamentária do Poder Judi-
ciário, nunca inferior a 5% (cinco por cento) do orçamento global do
Estado. neste percentual não incluídos os valores dos precatórios judi-
ciários.

~ 2~ - Os recursos correspondentes às dotações orçamentá-
rias. compreendidos os créditos suplementares e especiais destindos
ao Poder Judiciário. ser-Ihe-ão entregues. no mínimo, em duodécimos,
até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob pena de crime de responsabilida-
de.

Art. - Quando o regular exercício das funções do Poder Judi-
ciário for impedido por falta de recursos decorrentes de injustificada
redução de sua proposta orçamentária. ou pela não satisfação oportu-
na das dotações que lhe correspondam. caberá ao Tribunal de Justiça,
pela maioria absoluta de seus membros. solicitar ao Supremo Tribunal
Federal intervenção da União no Estado.

Art. - À exceção dos créditos de natureza alimenticia, os pa-
gamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal. em
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virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cro-
nológica de apresentação dos precatórios e' à conta dos créditos res-
pectivos, proibida a designação de casos ou de pes~oas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

~ 1Q - É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público. de verba necessária ao pagamento de seus débitos
de precatórios judiciários. apresentados até 1~ de j~lho. data em que
terão atualizados seus valores. fazendo-se o pagamento até o final do
exerclcio seguinte.

~ 2Q - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias res-
pectivas à repartição competente. cabendo ao Presidente do Tribunal
que proferir a decisão exeqüenda determinar o pagamento, segundo as
possibilidades do depósito. e autorizar, a requerimento do credor e
exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de prece-
dência. o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.

Art. - Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da lei de
organização e divisão judiciárias do Estado. observados os' seguintes
princípios:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz subs-
tituto, mediante concurso público de provas e de títulos. com a partici-
pação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases.
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

11 - promoção de entrância para entrância, alternadamente.
por antigüidade e merecimento, observado o seguinte:

a) na apuração da antigüidade. o Tribunal somente pode-
rá recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus mem-
bros. conforme procedimento próprio. repetindo-se a votação até fi-
xar-se a indicação;

b) a promoçao por merecimento pressupõe dois anos de
exerclcio na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta
parte da lista de antigüidade desta. salvo se não houver, com tais re-
quisitos. quem aceite o lugar vago;

c) a promoção por merecimento resultará, se possível. de
lista triplice organizada pelo Tribunal de Justiça, resultante dos nomes
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mais votados entre os que tenham obtido maioria de votos dos com-
ponentes do órgão, procedendo-se, para alcançá. la, a até três vota-
ções. sendo examaniados. em primeiro lugar, os remanescentes de lis-
ta anterior;

d) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três
vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

111 - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por anti-
güidade e merecimento, alternadamente, apurados na última entrância
ou no Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção para o Tribu-
nal de Justiça. de acordo com o inciso II e a classe de origem;

IV - instituição de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoa-
mento de magistrados como requisitos para ingresso e promoção na
carreira;

V - a aposentadoria com vencimentos integrais e compulsória
por invalidez. ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta
anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na judicatura;

VI - o juiz titular residirá na respectiva comarca;

VII - a criação ou restauração de comarca ou vara importará
na previsão das respectivas estruturas administrativa. judiciária. nota-
rial e de registro definidas pelo Tribunal de Justiça;

VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria de
magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão, por voto de
dois terços do Tribunal, assegurada ampla defesa;

IX - os julgamentos serão públicos. podendo a lei limitar a
presença. em determinados atos, às partes e seus advogados. ou so-
rnente a estes;

X - as decisões administrativas dos Tribunais de segundo
grau serão motivadas. sendo as disciplinares tomadas pelo voto da
maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial, se houver;

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julga-
dores será constituído órgão especial, com O mínimo de onze e o má-
ximo de vinte e cinco membros, para o exerclcio das atribuições admi-
nistrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno.
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~
Art. - Um quinto dos lugares dos Tribunais de segundo grau

será composto de membros do Ministério Público com mais de lO (dez)
anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputa-
ção ilibada. com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.

Art. - Em caso de nomeação, os candida'tos serão indicados
em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas clas-
ses.

Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal formará
lista tríplice. enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias sub-
seqüentes, escolherá um de um seus integrantes.

Art. - São garantias da magistratura, nos termos da Constitui-
ção da República, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade
de vencimentos.

Art. - São vitalícios:

I - a partir da posse, os Juízes nomeados para os Tribunais de
segundo grau;

11 - após dois anos de exercício no cargo, os magistrados de
carreira.

Art. - O magistrado vitalício somente poderá o cargo em de-
corrência de sentença judicial transitada em julgado.

Art. - O Tribunal de Justiça, pelo voto da maioria absoluta, e
assegurada ampla defesa, durante o biênio do estágio, poderá exone-
rar o magistrado de carreira:

I - manifestamente negligente no cumprimento dos deveres
do cargo;

11 - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e
o decoro das suas funções;

111 - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou cujo
proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das ati-
vidades do Poder Judiciário.

Parágrafo único - Dar-se-á a exoneração. com automático afasta-
mento das funções. ainda que o ato respectivo seja publicado após o
biênio.
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Art. - A garantia da Inamovibilidade não impede a remoção
compulsória, por interesse público, declarada pelo voto de dois terços
dos membros do Tribunal de Justiça ou de seu órgão especial.

~ 1~ - Observado o quorum previsto neste artigo. poderá o
Tribunal, na mesma comarca. movimentar juiz de uma para outra vara,
se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar.

~ 2~ - Em caso de extinção da comarca ou mudança de sede
do juízo, será facultado ao magistrado remover-se para outra comarca
de igual entrância. ou obter a disponibilidade com vencimentos inte-
grais.

Art. - Os vencimentos dos magistrados serão fixados com di-
ferença não superior a dez por cento (10%) de uma para outra das ca-
tegorias da carreira, não podendo exceder os dos Ministros do Supre-
mo Tribunal.Federal. a qualquer título, sendo defeso tomar a remune-
ração ou os vencimentos dos magistrados como base. parâmetro ou
paradigma dos estipêndios de qualquer classe ou categoria funcional.

~ 1~ - Para aplicação do princípio da isonomia, mandado ob-
servar pelo art. 135 da Constituição da República, o Juiz de Direito de
entrância mais elevada, com exercício na Capital do estado. não pode-
rá perceber vencimentos inferiores aos do Juiz Federal da respectiva
Seção Judiciária.

~ 2~ - A garantia da irredutibilidade de vencimentos não isen-
ta o magistrado dos impostos gerais. inclusive o de renda. e dos im-
postos extraordinários, nem impede os descontos fixados em lei. ob-
servada a isonomia com os membros dos demais Poderes.

~ 3~ - Os vencimentos e vantagens deverão ser pagos até o úl-
timo dia do mês a que correspondam.

~ 4~ - Os proventos dos magistrados na inatividade serão pa-
gos na mesma data e revistos segundo os mesmos índices dos venci-
mentos dos magistrados em atividade.

Art. - Ao magistrado é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade. outro cargo ou fun-
ção, salvo uma de magistério;

11 - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participa-
ção em processo;
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111 - dedicar-se à atividade político-partidária.

Art. - Compete privativamente:

- aos tríbunais de segundo grau:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimen-
tos internos, com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a competênci e o funciona-
mento dos respectivos órgâos jurisdicionais ~ administrati1Jos;

b) organizar suas secretarias e serviçqs auxiliares e os
dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da ativi-
dade correicional respectiva;

c) prover, por concurso público de prov!!s, ou de provas e
tltulos. os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de
confiança assim definidos em lei;

d) conceder licença. férias e outros afastamentos a seus
membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vin-
culados;

Parágrafo único - Para a eleição a que se refere a alínea "a" des-
te inciso terão direito a voto todos os membros do Tribunal.

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de venci-
mentos de seus membros. dos juizes. inclusive dos tribunais inferiores,
dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados;

c) a criação ou a extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divísão judiciárias.
bem como a criação de novas varas.

SEÇÃO 11

DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Art. - O Tribunal de Justiça. com jurisdição em todo o estado
e sede na sua Capital, compõe-se de desembargadores em número fi-
xado em lei de sua iniciativa. com competência definida nesta Consti-
tuição e na legislação pertinente.

Art. - Compete ao Tribunal de Justiça. além das atribuições
previstas nesta Constituição:

I - processar e julgar originariamente, ressalvada a competên-
cia das justiças especializadas:

11 - ao Tribunal de Justiça: a) nos crimes comuns. o Vice-Governador e os Deputados
Estaduais;

a) prover os cargos de juiz de carreira da respectiva ju-
risdição;

b) alterar os designativos de varas, inclusive com atribui-
ção de competência de vara distrital;

c) expedir decisões normativas em matéria administrativa
da economia interna do Poder Judiciário, vinculativas para os demais
Tribunais de segundo grau.

Art. - Compete com exclusividade ao Tribunal de Justiça pro-
por ao Poder Legislativo, observadas as limitações desta Constituição:

a) a alteração do número de seus membros e a dos tribu-
nais inferiores;
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b) nos crimes comuns e de responsabilidade os Secretá-
rios de Estado. os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar.
os Juizes de Direito; os membros do Ministério Público. o Procurador-
Geral do Estado. o Comandante-Geral da Policia Militar e os Prefeitos
Municipais;

c) os mandados de segurança contra atos do Governador,
da Mesa e da Presidência da Assembléia. do próprio Tribunal ou de
seus órgãos diretivos e colegiados. dos Jufzes de Direito. nas causade
sua competência recursal. dos Secretários de Estado. do Presidente do
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-
j eral d lEstado e do Comandante-Geral da Polícia Militar;

d) os habeas corpus, nos processos cujos recursos fo-
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rem de sua competência ou quando o coator ou paciente for autorida-
de diretamente sujeita à sua jurisdição;

e) o habeas data e mandado de injunção, este quando a
elaboração da norma reguladora for atribuição de órgão, entidade ou
autoridade estadual ou municipal da administração direta ou indireta;

f) as ações rescisórias de seus julgados e as revisões cri-
minais nos processos de sua competência;

g) as representações de inconstitucionalida e de leis ou
atos normativos estaduais e municipais, em face desta Constituição;

h) solicitar a intervenção no Estado e nos Municípios, nos
casos previstos nesta e na Constituição da República. I

11 - Julgar, em grau de recurso:

a) as ações cíveis em que for autor, reu, assistente ou
opoente o Estado, o Município, respectivas autarquias e fundações
mantidas pelo Poder Público;

b) as decisões proferidas por Juiz de Menores;

c) as causas relativas a família, sucessão, estado e capa-
cidade das pessoas;

d) as causas relativas a registro público;

e) as causas relativas a matéria fiscal;

f) os conflitos fundiários;

g) as causas relativas à proteção ao meio-ambiente e ao
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

h) as causas relativas a infrações a que seja cominada pe-
na de reclusão, isolada, cumulativa ou alternativamente, excetuadas as
referentes a crimes falimentares e contra o patrimônio;

i) as causas relativas a crimes contra a administração pú-
blica, tóxicos ou entorpecentes e de responsabilidade;

Direito e relacionadas com causas em que seja sua a competência re-
cursal;

I) outras causas, conforme dispuser lei especial.

Parágrafo único - Nos casos de conexão ou continência entre
ações de competência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Alçada,
prorrogar-se-á a do primeiro, o mesmo ocorrendo quando, em matéria
penal, houver desclassificação para crime de competência do último.

SEÇÃO 111

DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA

Art. - Os Tribunais de Alçada terão jurisdição, sede e os juízes
que a lei determinar.

Art. - Compete ao Tribunal de Alçada:

- processar e julgar originariamente:

a) os mandados de segurança e os habeas corpus contra
atos e' decisões dos juízes de primeira instância, desde que relaciona-
dos com causas cujo julgamento, em grau de recurso sejam da sua
competência;

b) as ações rescisórias de seus julgados e as revisões
criminais nos processos de sua competência.

11 - julgar em grau de recurso as causas não atribuídas ex-
pressamente à competência do Tribunal de Justiça ou aos órgãos re-
cursais dos Juizados Especiais.

Parágrafo único - Criado novo Tribunal de Alçada, a competência
prevista neste artigo será redistribuída pelo Tribunal de Justiça, me-
diante Resolução.

SEÇÃO IV

DA JUSTiÇA MILITAR

•

j) decisões sobre habeas corpus proferidas por Juiz de
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Art. - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos

1017



Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar.

Art. - O Tribunal de Justiça Militar, com jurisdição no territó-
rio de todo o Estado e sede na sua Capital, compõe-se de juízes ofi-
ciais da ativa do mais alto posto da Policia Militar do Estado e de juí-
zes civis, sempre em número ímpar, excedendo os primeiros aos se-
gundos em uma unidade, em número que a lei de organização e divi-
são judiciária fixar.

~ 1~ - Os juízes oficiais da ativa e os integrantes do quinto
constitucional serão nomeados por ato do. Governador do Estado,
obedecendo-se à regra do artigo.

~ 2~ - Os Juízes do Tribunal de Justiça Militar e os Juízes
Auditores gozam dos mesmos direitos, vantagens e vencimentos e se
submetem às mesmas vedações dos Juízes dos Tribunais de Alçada e
dos Juízes de Direito, respectivamente.

Art. - Compete à Justiça Militar processar e julgar os policiais
militares e 'bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei,
cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto
e patente dos Oficiais e da graduação das praças. ,

SEÇÃO V

DOS TRIBUNAIS DO JÚRI

Art. - Ao Tribunal do Júri, com a composição que a lei federal
determinar, assegurados o sigilo das votações, a plenitude da defesa e
a soberania dos veredictos, compete julgar os crimes dolosos contra a
vida.

SEÇÃO VI

DOS JUíZES DE DIREITO

Art. - Os Juízes de Direito, exercendo a jurisdição comum es-
tadual de primeiro grau, integram a carreira da magistratura, nas Co-
marcas e Juízos e com a competência que a lei de organização e divi-
são judiciária determinar.
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Art. - Para conhecer e julgar conflitos fundiários, o Tribunal
de Justiça, por ato de seu Presidente, designará juízes de entrância
especial, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único - Sempre que necessário à eficiente prestação
jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

SEÇÃO VII

DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Art. - A competência e a composição dos Juizados Especiais,
inclusive dos órgãos de julgamento de seus recursos, serão determi-
nadas na lei de organização e divisão judiciárias, observado o disposto
no art. 98, I, da Constituição da República.

Parágrafo único - Criado o Juizado Especial, o Tribunal de Justi-
ça exercitará, no que couber, a competência prevista no art , inci-
so VII.

SEÇÃO VIII

DA JUSTiÇA DE PAZ

Art. - A lei de organização e divisão judiciárias disp U"ásobre
a justiça de paz, observado o disposto no Artigo 98, li, da Constituição
da República.

SEÇÃO IX

DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALDIDADE

Art. - São partes leg ítimas pra propor ação direta de inconsti-
tucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face
desta Constituição:
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I - O Governador do Estado, o Presidente do Tribunal de Jus-
tiça e a Mesa da Assembléia Legislativa;

11 - O Procurador-Geral da Justiça;

111 - O Prefeito e a Mesa da Cãmara do respectivo Município,
se se tratar de lei ou ato normativo local;

Art. - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada conserva-
rão, residualmente. sua competência para o processo e julgamento dos
feitos e recursos que houverem sido entregues, nas respectivas Secre-
tarias. até a data da promulgação desta Constituição, ainda que não
tenha sido registrado ou autuados, bem como as ações rescisórias e
revisões criminais de seus julgados.

IV - O Conselho estadual da Ordem dos Advogados do Brasil; INCLUIR ONDE COUBER

V - Os partidos polfticos com representação na Assembléia
Legislativa; ,

VI - As federações sindicais e entidades de classe estaduais,
demonstrado seu interesse juridico no caso.

~ 1~ - O Procurador-Geral da Justiça será sempre ouvido nas
ações diretas de inconstitucionalidade.

~ 2~ - Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será co-
municada à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal.

~ 3~ - Reconhecida a inconstitucionalidade. por omissão de
medida para tornar efetiva norma desta Constituição, a decisão será
comunicada ao Poder competente para adoção das providências neces-
sárias à prática do ato ou início do processo legislativo, e, em se tra-
tando de órgão administrativo, para emiti-lo em 30 (trinta) dias.

~ 4~ - Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucio-
nalidade. em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamen-
te, o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto im-
pugnado.

Art. - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus mem-
bros ou 'do seu órgão especial poderão os Tribunais declarar a incons-
titucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, inciden-
talmente ou como objeto de ação direta.

DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. - Os atuais Juízes de Direito Auxiliares passam a deno-
minar-se Juízes Substitutos.
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Art. - Os Poderes Executivo. legislativo e Judiciário publica-
rão, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. relatório re-
sumido da execução orçamentária.

1021


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

