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Legislação Específica

LEI Nº 8.032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003

Reestrutura a administração dos Serviços Auxi-
liares do Poder Judiciário e institui o Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores 
do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a As-
sembléia Legislativa do Estado decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º A administração dos serviços auxiliares 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
fica reestruturada nos termos da presente Lei e 
compreende:

I – Plenário:

a) Secretaria do Plenário;

b) Conselho de Supervisão dos Juizados Es-
peciais;

1. Secretaria do Conselho.

c) Conselho de Administração e Supervisão 
do Fundo de Modernização e Reaparelha-
mento do Judiciário;

1. Secretaria do Conselho.

II – Presidência:

a) Gabinete do Presidente:

1. Coordenadoria da Biblioteca:

1.1. Divisão de Acervo;

1.2. Divisão de Legislação e Pesquisa.

2. Divisão do Telejudiciário.

b) Assessoria Jurídica da Presidência;

c) Assessoria de Comunicação da Presidên-
cia;

d) Gabinete Militar;

e) Auditoria;

f) Cerimonial; e

g) Coordenadoria de Atividades Especiais.

III – Vice-Presidência:

a) Gabinete do Vice-Presidente;

b) Coordenadoria de Distribuição.

IV – Corregedoria-Geral da Justiça:

a) Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça;

b) Juízes Corregedores;

1. Coordenadoria de Orientação, Fiscaliza-
ção, Correição, Disciplina e Avaliação dos 
Juízes de Direito:

1.1. Divisão dos Juízes Vitalícios;

1.2. Divisão dos Juízes em Estágio Probató-
rio;

1.3. Divisão de Estatística.

2. Coordenadoria de Orientação, Fiscaliza-
ção, Correição, Disciplina e Avaliação das 
Serventias:
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2.1. Divisão das Serventias Judiciais;

2.2. Divisão das Serventias Extrajudiciais.

c) Assessoria Especial;

d) Secretaria da Corregedoria-Geral da Jus-
tiça:

1. Gabinete do Diretor da Corregedoria-Ge-
ral;

2. Coordenadoria de Administração:

2.1. Divisão de Material e Patrimônio;

2.2. Divisão de Pessoal.

3. Coordenadoria de Finanças e Planeja-
mento;

4. Coordenadoria de Administração de Fó-
runs.

V – Gabinetes dos Desembargadores:

a) Secretaria;

b) Assessoria.

VI – Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça:

a) Gabinete do Diretor-Geral;

b) Diretoria Judiciária:

1. Coordenadoria de Protocolo e Autuação;

2. Coordenadoria das Câmaras Cíveis Isola-
das;

3. Coordenadoria das Câmaras Criminais 
Isoladas;

4. Coordenadoria do Plenário, das Câmaras 
Reunidas e da Câmara de Férias;

5. Coordenadoria de Recursos Constitucio-
nais:

5.1 Divisão de Recursos para o STJ;

5.2 Divisão de Recursos para o STF.

6. Coordenadoria de Jurisprudência e Publi-
cações:

6.1. Divisão de Jurisprudência;

6.2. Divisão de Estatística e Publicações.

c) Diretoria Financeira:

1. Coordenadoria de Orçamento;

2. Coordenadoria de Finanças;

3. Coordenadoria de Contabilidade;

4. Coordenadoria do Fundo Especial de Mo-
dernização e Reaparelhamento do Judiciá-
rio:

4.1. Divisão de Arrecadação;

4.2. Divisão de Fiscalização.

d) Diretoria Administrativa:

1. Coordenadoria de Recursos Humanos:

1.1. Divisão de Folha de Pagamento;

1.2. Divisão de Atendimento aos Magistra-
dos;

1.3. Divisão de Cadastro;

1.4. Divisão de Direitos e Deveres;

1.5. Divisão de Treinamento e Avaliação;

2. Coordenadoria de Material e Patrimônio:

2.1. Divisão de Administração Patrimonial;

2.2. Divisão de Administração de Material;

2.3. Divisão de Licitações e Contratos;

3. Coordenadoria de Apoio Administrativo:

3.1. Divisão de Protocolo e Arquivo;

3.2. Divisão de Serviços Gerais;

3.3. Divisão de Transportes.

4. Coordenadoria de Serviços Médicos, 
Odontológicos e Psicossocial:

4.1. Divisão Médica;

4.2. Divisão Odontológica;

4.3. Divisão Psicossocial.

5. Coordenadoria de Engenharia, Obras e 
Serviços:
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5.1. Divisão de Engenharia;

5.2. Divisão de Serviços e Obras.

6. Coordenadoria do Arquivo e Documentos 
Históricos:

6.1. Divisão de Controle do Acervo;

6.2. Divisão de Restauração e Manutenção 
dos Documentos Históricos.

e) Diretoria de Informática e Automação:

1. Coordenadoria de Desenvolvimento e 
Análise de Sistemas:

1.1. Divisão de Desenvolvimento e Suporte;

1.2. Divisão de Análise de Sistemas.

2. Coordenadoria de Organização e Méto-
dos e Administração da Rede:

1.1. Divisão de Organização e Métodos;

1.2. Divisão de Administração da Rede.

3. Coordenadoria de Manutenção de Equi-
pamentos;

4. Coordenadoria de Atendimento ao Usu-
ário.

Art. 2º A estrutura da administração dos servi-
ços auxiliares da Justiça de 1º Grau são os dis-
ciplinados no Código de Divisão e Organização 
Judiciárias.

Parágrafo único. As secretarias das direto-
rias dos fóruns das comarcas de São Luís, 
Imperatriz, Bacabal e Caxias têm a seguinte 
estrutura:

I – Secretaria da Diretoria do Fórum da Co-
marca de São Luís:

a) Coordenadoria Administrativa

1. Divisão de Material e Patrimônio;

2. Divisão de Serviços Gerais;

3. Divisão Médica e Odontológica;

4. Divisão de Serviço Social;

5. Divisão de Informática;

6. Biblioteca;

7. Arquivo;

8. Laboratório de Biologia Molecular.

9.

II – Secretaria da Diretoria do Fórum da Co-
marca de Imperatriz:

a) Coordenadoria Administrativa:

1. Divisão de Material, Patrimônio e Servi-
ços Gerais;

2. Divisão de Informática.

III – Secretaria da Diretoria dos Fóruns das 
Comarcas de Bacabal e Caxias:

a) Secretaria do Fórum da Comarca de Ba-
cabal;

b) Secretaria do Fórum da Comarca de Ca-
xias.

Art. 3º As atribuições das estruturas administra-
tivas previstas nos artigos anteriores e as atri-
buições dos cargos de provimento efetivo, de 
provimento em comissão e funções gratificadas, 
constantes dos anexos desta Lei serão definidas 
pelo Tribunal de Justiça por meio de resolução.

§ 1º O Tribunal poderá repartir as divisões 
em seções e distribuir as atuais funções gra-
tificadas do Poder Judiciário e as criadas por 
esta Lei, conforme a necessidade do servi-
ço.

§ 2º O Tribunal, por maioria absoluta de 
seus membros, poderá, por meio de resolu-
ção, alterar as estruturas definidas nos arti-
gos anteriores, desde que não haja aumen-
to de despesa ou criação de cargos.

Art. 4º Aos servidores do Poder Judiciário apli-
ca-se, subsidiariamente, no que couber, o Esta-
tuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Maranhão.
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CAPÍTULO II
DO PLANO DE CARGOS,  

CARREIRAS E VENCIMENTOS

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Integram o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do Pessoal do Poder Judiciário:

I – Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça;

II – Quadro de Pessoal da Justiça de 1º Grau; 
e

III – Quadro de Vencimentos.

Art. 6º Os servidores do Poder Judiciário inte-
gram os seguintes quadros:

I – Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça: 
os servidores do Plenário, da Presidência, 
da Vice-Presidência, da Corregedoria-Geral 
da Justiça, dos Gabinetes dos Desembarga-
dores e da Secretaria-Geral do Tribunal de 
Justiça; e 

II – Quadro de Pessoal da Justiça de 1º Grau: 
os servidores das Secretarias Judiciais e das 
Secretarias de Diretoria dos Fóruns.

§ 1º A remoção de servidor entre os qua-
dros de pessoal do Poder Judiciário somen-
te poderá acontecer por resolução do Tribu-
nal de Justiça.

§ 2º O servidor de carreira só poderá ser lo-
tado em gabinete de desembargador para 
exercer cargo em comissão.

§ 3º Surgindo necessidade e vaga a ser pre-
enchida e havendo excedentes de concur-
sos público ainda vigente, uma vez esgo-
tada a nominata dos classificados, ou não 
havendo candidatos aprovados, o Tribunal, 
através de Resolução, por maioria absoluta, 
decidirá sobre a convocação de candida-
to aprovado de mesmo cargo, inclusive se 
se tratar de quadros diferentes. (acrescido 
pela Lei nº 8.597/2007)

§ 4º Para efeitos de convocação de candi-
dato excedente, na forma prevista no pará-
grafo anterior, será observada a ordem de 
classificação na entrância ou na classifica-
ção geral do concurso. (acrescido pela Lei nº 
8.597/2007)

Art. 7º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos – conjunto de normas e procedimentos 
que regulam a vida funcional e a remunera-
ção do servidor;

II – Quadro de Pessoal – conjunto de cargos 
de provimento efetivo, de provimento em 
comissão e de funções gratificadas;

III – Grupo Ocupacional – conjunto de car-
gos agrupados segundo a natureza do traba-
lho, escolaridade, qualificação, atribuições e 
graus de complexidade e responsabilidade;

IV – Cargo de Provimento Efetivo – conjunto 
de atividades e responsabilidades definidas 
com base na estrutura organizacional do 
Poder Judiciário, cuja investidura se dá me-
diante concurso público;

V – Cargo de Provimento em Comissão – 
conjunto de atividades e responsabilidades 
definidas com base na estrutura organiza-
cional do Poder Judiciário, de livre nomea-
ção e exoneração;

VI – Função Gratificada – conjunto de ati-
vidades e responsabilidades definidas com 
base na estrutura organizacional do Poder 
Judiciário, conferidas a servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo, de livre de-
signação e destituição;

VII – Progressão Funcional – deslocamento 
funcional de servidor, entre referências e ní-
veis, por promoção no mesmo cargo;

VIII – Referência – graduação ascendente, 
existente em cada nível, determinante da 
progressão funcional horizontal;

IX – Nível – graduação ascendente, existen-
te em cada grupo ocupacional, determinan-
te da progressão funcional vertical;
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X – Quadro de Vencimento – conjunto de 
coeficientes que, aplicados sobre o venci-
mento do nível/referência 1-A definido nes-
ta Lei, determina o vencimento do servidor;

XI – Lotação – comarca onde o servidor do 
quadro da Justiça de 1º Grau tem estabele-
cido o seu setor;

XII – Setor – parte da estrutura onde o ser-
vidor desempenha suas funções.

Seção II
DA COMPOSIÇÃO DOS  
QUADROS DE PESSOAL

Art. 8º Os Quadros de Pessoal de que trata esta 
Lei compõem-se de:

I – Cargos de provimento efetivo, compre-
endendo:

a) Atividades de Nível Superior – ANS;

b) Atividades de Nível Médio – ANM;

c) Serviços Auxiliares – SAU.

d) Atividades de Oficial de Justiça – OFJ.

II – Cargos de provimento em comissão; e

III – Funções gratificadas.

Art. 9º Os cargos de provimento efetivo estão 
classificados e inseridos nos seguintes Grupos 
Ocupacionais:

I – Atividades de Nível Superior – ANS: car-
gos de provimento efetivo, para cujo de-
sempenho é exigido diploma de curso supe-
rior, conforme disposto nos anexos I e V;

II – Atividades de Nível Médio – ANM: car-
gos de provimento efetivo, para cujo de-
sempenho é exigido certificado de conclu-
são de curso do ensino médio, conforme 
disposto nos anexos II e VI;

III – Serviços Auxiliares – SAU: cargos de 
provimento efetivo, para cujo desempenho 
é exigido certificado de conclusão do ensino 

fundamental, conforme disposto nos ane-
xos III e VII;

IV – Serviços de Oficial de Justiça – OFJ: 
cargos de provimento efetivo, para cujo 
desempenho é exigido certificado da con-
clusão de curso do ensino médio, conforme 
disposto nos anexos IV e VIII.

Art. 10. Os cargos de provimento em comissão 
e as funções gratificadas são os já existentes no 
Poder Judiciário e mais os criados por esta Lei, 
dispostos nos anexos IX, X e XI.

Seção III
DA CARREIRA FUNCIONAL

Art. 11. A carreira funcional de que trata a pre-
sente Lei fica estruturada conforme estabele-
cem os anexos I a VIII.

Art. 12. O ingresso na carreira dar-se-á no nível 
e referência iniciais do cargo para o qual o servi-
dor prestou concurso público.

Art. 13. Os atuais servidores do Poder Judiciário, 
efetivos ou estáveis, nomeados antes de 5 de 
outubro de 1988, serão enquadrados nos cargos 
constantes dos anexos I a VIII, por transposição, 
por ato do presidente do Tribunal de Justiça, 
respeitados o cargo de origem e a antiguidade.

Art. 14. A progressão funcional consiste na mo-
vimentação do servidor para referência ou nível 
superior da carreira a que pertença.

Parágrafo único. A progressão funcional, 
horizontal ou vertical, ocorrerá por meio de 
promoção por tempo de serviço, por mere-
cimento e por aperfeiçoamento.

Art. 15. A progressão horizontal, mediante pro-
moção por tempo de serviço, dar-se-á com a 
movimentação do servidor de uma referência 
para a imediatamente superior, no mesmo ní-
vel, a cada dois anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. Decorrido um ano da 
progressão a que se refere este artigo, o 
servidor poderá ainda ser promovido por 
merecimento, obedecidos os critérios de 
avaliação definidos por resolução do Tribu-
nal de Justiça.
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Art. 16. A progressão vertical dar-se-á com a 
movimentação do servidor da última referência 
de um nível para a primeira referência do nível 
imediatamente superior do mesmo cargo, em 
igual prazo e condições estabelecidos no artigo 
anterior.

Art. 17. A progressão funcional, horizontal e/
ou vertical, mediante promoção por aperfeiço-
amento, dar-se-á com a movimentação do ser-
vidor de uma para outra referência do mesmo 
cargo, a cada três anos de efetivo exercício, nos 
termos definidos por resolução do Tribunal de 
Justiça.

Art. 18. Para efeito de progressão funcional não 
será considerado como de efetivo exercício no 
cargo o tempo relativo a:

I – licença para tratamento de interesses 
particulares;

II – faltas injustificadas;

III – suspensão disciplinar;

IV – prisão decorrente de decisão judicial;

V – licença para tratamento de saúde que, 
isolada ou cumulativamente, compreenda 
período superior a um ano.

Art. 19. É vedada a progressão funcional de ser-
vidor que se encontre em estágio probatório.

Seção IV
DOS VENCIMENTOS E  
DA REMUNERAÇÃO

Art. 20. O Quadro de Vencimentos, estabeleci-
do no Anexo XII desta Lei, é constituído de coefi-
cientes, dispostos em oito níveis verticais e nove 
referências horizontais por nível.

§ 1º O valor do vencimento do servidor ocu-
pante de cargo de provimento efetivo é es-
tabelecido pela multiplicação do coeficiente 
do respectivo nível/referência pelo venci-
mento correspondente ao nível 1A, definido 
no art. 21 desta Lei.

§ 2º O valor do vencimento dos cargos co-
missionados é o estabelecido no Poder 
Executivo para os cargos com a respectiva 
simbologia, salvo os relacionados no ane-
xo X, que, assim como o valor das funções 
gratificadas do anexo XI, é estabelecido pela 
multiplicação dos coeficientes constantes 
nos respectivos anexos pelo vencimento 
correspondente ao nível 1A, definido no art. 
21 desta Lei.

Art. 21. Para efeito do disposto nesta Lei, o ven-
cimento do nível/referência 1-A do anexo XII 
corresponde ao valor de R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais).

Art. 22. O adicional por tempo de serviço é devi-
do à razão de cinco por cento a cada cinco anos 
de real exercício no serviço público no Poder 
Judiciário, contínuos ou não, incidente sobre 
o vencimento do cargo efetivo, até o limite de 
trinta e cinco por cento.

Art. 23. A Gratificação Judiciária é aplicada so-
bre o Quadro de Vencimento criado nesta Lei, à 
razão de trinta por cento a cem por cento.

Parágrafo único. Somente ao servidor com 
carga horária semanal de quarenta horas 
será atribuído percentual igual ou superior 
a sessenta por cento.

Art. 24. A remuneração dos servidores do Poder 
Judiciário é formada pelo vencimento do cargo; 
pelo adicional por tempo de serviço; pela grati-
ficação judiciária; pela função gratificada, quan-
do designado, e por outros direitos legalmente 
previstos.

§ 1º Ao diretor-geral do Tribunal de Justiça 
ficam asseguradas vantagens iguais às de 
secretario ou gerente de Estado; e ao subdi-
retor-geral, a representação da simbologia 
ISO I.

§ 2º O servidor ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de oficial de justiça, quando 
no exercício de suas funções, tem direito a 
verba de representação equivalente a uma 
vez e meia do coeficiente do nível inicial da 
sua carreira.
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§ 3º O servidor ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de oficial de justiça, quando 
no exercício de suas funções, poderá rece-
ber auxílio-transporte, nos termos de reso-
lução do Tribunal de Justiça.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 25. Compete ao Tribunal de Justiça prover 
os cargos dos quadros de pessoal dos serviços 
auxiliares do Poder Judiciário, mediante con-
curso público de provas ou de provas e títulos, 
nomeando-os na ordem de classificação, ressal-
vados os cargos em comissão.

Art. 26. Os servidores do Poder Judiciário ad-
quirem a estabilidade depois de três anos de 
efetivo exercício e mediante avaliação procedi-
da por comissão designada pelo presidente do 
Tribunal.

Art. 27. Ao servidor estável ou efetivo que, em 
decorrência do enquadramento previsto nesta 
Lei, sofrer redução de seu vencimento básico 
mensal, fica assegurada a percepção da dife-
rença como vantagem pessoal nominalmente 
identificável, sobre a qual incidirão apenas os 
percentuais de reajuste atribuído ao seu venci-
mento básico.

Art. 28. O Tribunal de Justiça, no prazo de no-
venta dias a contar da publicação desta Lei, bai-
xará a resolução a que se refere o art. 3º.

Art. 29. A implantação da Estrutura da Adminis-
tração dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciá-
rio, prevista nesta Lei, se dará de forma gradati-
va, por resolução do Tribunal de Justiça.

§ 1º A resolução fixará, respeitado o núme-
ro de cargos criados nesta Lei, a quantidade 
de cargos por comarcas, varas e juizados es-
peciais e as respectivas lotação e distribui-
ção de vagas para cada especialidade ou ha-
bilitação de cada cargo.

§ 2º A nova estrutura de que trata a pre-
sente Lei deverá estar efetivada até 31 de 

dezembro de 2005, data na qual quaisquer 
contratos remanescentes de prestação de 
serviços feitos após a promulgação da Cons-
tituição de 1988 estarão automaticamente 
rescindidos.

Art. 30. Os atuais ocupantes de cargo de provi-
mento efetivo deverão requerer, até 31 de julho 
de 2004, seu enquadramento na forma do dis-
posto no art. 13 desta Lei.

§ 1º Em não sendo requerido, nos termos 
do caput deste artigo, o enquadramento 
será feito ex-officio. 

§ 2º Os cargos de provimento efetivo da 
atual Estrutura de Administração dos Ser-
viços Auxiliares do Tribunal de Justiça ficam 
extintos ao vagar.

Art. 31. Com a implantação da nova estrutura 
ficam extintos os cargos em comissão relaciona-
dos no anexo XIII.

Parágrafo único. O cargo de secretário de 
comunicação social fica transformado em 
assessor de comunicação da presidência, e 
o cargo de subsecretário de comunicação 
social, em assessor de comunicação do cor-
regedor-geral, ambos permanecendo com a 
respectiva simbologia.

Art. 32. Para cada nomeação para provimento 
de cargo efetivo criado por esta Lei haverá a res-
cisão de, no mínimo, um contrato temporário 
de prestação de serviço.

Art. 33. As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta do orçamento do Po-
der Judiciário.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a 
quem o conhecimento e a execução da presente 
Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O 
Excelentíssimo Senhor Chefe da Casa Civil a faça 
publicar, imprimir e correr.
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LEI Nº 8.597, DE 4 DE MAIO DE 2007

Cria cargos no Poder Judiciário, altera a redação 
da Lei nº 8.032, de 10 de dezembro de 2004, e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 
Faço saber a todos os seus habitantes que a As-
sembléia Legislativa do Estado decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados nos quadros do Poder Ju-
diciário do Maranhão os seguintes cargos:

I – no Quadro de Pessoal do Tribunal de Jus-
tiça: noventa cargos de Analista Judiciário 
A; vinte de Analista Judiciário B; cinco de 
Analista Judiciário C; dez de Técnico Judici-
ário A; cem de Técnico Judiciário B; três de 
Motorista; três de Telefonista; dez de Oficial 
de Justiça; e trinta de Auxiliar Operacional 
de Serviços Diversos; e, dois cargos em co-
missão de Assessor Especial de Comunica-
ção, símbolo DAS-2, para a Corregedoria-
-Geral da Justiça.

II – no Quadro de Pessoal da Justiça de 1° 
Grau: cinqüenta cargos de Analista Judici-
ário A; dez cargos de Analista Judiciário B; 
vinte cargos de Analista Judiciário C; cem 
cargos de Técnico Judiciário B; dez cargos de 
Comissário de Menores; duzentos cargos de 
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos; e 
um cargo em comissão de Secretário de Di-
retoria do Fórum de terceira entrância para 
a comarca de Açailândia.

Art. 2º Ficam acrescidos os §§ 3º e 4º ao art. 
6º da Lei nº 8.032 de 10 de dezembro de 2004, 
com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º Surgindo necessidade e vaga a ser 
preenchida e havendo excedentes de 
concursos público ainda vigente, uma 

vez esgotada a nominata dos classifica-
dos, ou não havendo candidatos apro-
vados, o Tribunal, através de Resolução, 
por maioria absoluta, decidirá sobre a 
convocação de candidato aprovado de 
mesmo cargo, inclusive se se tratar de 
quadros diferentes.

§ 4º Para efeitos de convocação de can-
didato excedente, na forma prevista no 
parágrafo anterior, será observada a or-
dem de classificação na entrância ou na 
classificação geral do concurso.”

Art. 3º O cargo de Auxiliar Operacional de Ser-
viços Diversos que se destina aos serviços de 
limpeza e outros estabelecidos em resolução do 
Tribunal de Justiça pertence ao Grupo Ocupa-
cional III dos quadros do Poder Judiciário e tem 
os requisitos e níveis de referência inicial e final 
estabelecidos para o cargo de Auxiliar Judiciário.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 4º Os cargos de Secretário Judicial de Distri-
buição criados pelo inciso XVII do art. 9° da Lei 
Complementar 87/2005, ficam transformados 
em cargo de Secretário de Diretoria do Fórum 
para as mesmas comarcas.

Art. 5º O preenchimento dos cargos criados por 
esta Lei ocorrerá de acordo com o estabelecido 
em resolução do Tribunal de Justiça, respeitada 
a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei corre-
rão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em con-
trário.


