
Regimento Interno

Disposição Inicial

Art. 1º. Este regimento estabelece a composição e o funcionamento do conselho Estadual da 
Magistratura, dispõe sobre a sua competência e regula o processo e o julgamento dos feitos que se 
inserem em suas atribuições.

Da Composição e Funcionamento

Art. 2º. O conselho, que se compõe de cinco Desembargadores do tribunal de Justiça, com mandato 
por dois anos, tem sede na capital de Alagoas e Jurisdição em todo o território estadual. 

Art. 3º. . São membros natos do Conselho, nele exercendo idênticas funções, o Presidente e o Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, além do Corregedor - Geral da justiça. Os dois outros membros 
são escolhidos dentre os demais Desembargadores, pelo referido Tribunal, vedadas reeleições. 
§ 1º É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição.

§ 2º Nos casos de licença, falta impedimento ou afastamento temporário, os membros do Conselho, 
são substituídos por Desembargadores do Tribunal de Justiça, convocados pelo Presidente, na 
ordem decrescente de antigüidade.

Art.4º. Em sessão de Julgamento, o conselho funciona com a presença de quatro de seus membros e 
decide por maioria simples, salvo para imposição de penalidade em processo disciplinar, caso em 
que a maioria é de dois terços. NOTA: Redação introduzida pela Emenda n° 01/82. § 1º O 
Presidente, em qualquer caso, profere voto. § 2º Os julgamentos de processos disciplinares serão 
secretos, devendo lavrar a ata, o Desembargador designado pelo Presidente. Art.5º.Oficia junto ao 
Conselho o Procurador-Geral de Justiça.

Da Competência do Conselho

Art. 6º. Compete ao Conselho Estadual da Magistratura:
I- instaurar ou, conforme o caso, determinar ao Corregedor -Geral da Justiça ou ao Juiz de Direito 
que instaure processo disciplinar contra magistrado, funcionário ou serventuário da Justiça;
II- impor pena de advertência ou censura, a juizes de primeira instância, em processos originários, 
avocados ou submetidos à sua apreciação em grau de recurso;
III- avocar processos disciplinares instaurados pela Corregedoria Geral ou por Juízes de Direito, se 
assim entender a maioria de seus membros;
IV- impor penas disciplinares a funcionários ou serventuários da Justiça em processos originários, 
avocados ou em grau de recurso;
V- conhecer de recursos interpostos por magistrados, funcionários ou serventuários da Justiça, 
relativamente à imposição de penas disciplinares pela Corregedoria Geral da Justiça;
VI- sugerir ao Tribunal de Justiça a instauração de processos para a aplicação, a magistrados, de 
penas disciplinares previstas no art. 42, ns. II, IV, V e VI, da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional;
VII- velar para que as disposições constitucionais e legais concernentes à acumulação de cargos, 
funções ou empregados sejam devidamente cumpridas pelos magistrados, funcionários e 
serventuários da Justiça;
VIII- conhecer originalmente de reclamações contra magistrados, funcionários ou serventuários da 
justiça ou encaminhá-las à Corregedoria Geral, para os devidos fins;
IX- determinar a magistrados, funcionários e serventuários a adoção de providências tendentes a 
pronta e eficiente administração da Justiça;



X- adotar providências cabíveis no sentido de que os magistrados, funcionários e serventuários 
cumpram regularmente os seus deveres funcionais;
XI- representar às autoridades e poderes competentes quanto ao devido cumprimento e execução 
das decisões e determinações judiciais e, bem assim, para que sejam respeitadas as prerrogativas 
dos magistrados;
XII- emitir parecer quanto ao aproveitamento de magistrado posto em disponibilidade com 
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;
XIII- prestar ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional da Magistratura, ao Tribunal de 
Justiça e a outros órgãos judiciários, e, bem assim, a órgãos legislativos e administrativos, as 
informações que lhe forem solicitadas;
XIV- requisitar, das autoridades competentes, informes imprescindíveis ao esclarecimento de 
processos submetidos ao seu exame e à sua apreciação;
XV- exercer quaisquer outras atribuições constantes de leis ou do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça.

§1° Dos atos e decisões do Conselho Estadual da Magistratura, em instância originária, caberá 
recurso, no prazo de dez dias, para o Plenário do Tribunal de Justiça.

NOTA:

Redação introduzida pela Emenda n° 01/82.

§2° Dos atos e decisões do Corregedor-Geral da Justiça caberá recurso, no prazo de dez dias, para o 
Conselho Estadual da Magistratura.

Do Presidente e do Vice-presidente

Art. 7º. São atribuições do Presidente:
I- velar pelas prerrogativas do Conselho;
II- representá-lo perante os demais poderes e autoridades;
III- dirigir-lhe os trabalhos e presidir-lhe as sessões, cumprindo e fazendo cumprir este regimento;
IV- convocar sessões extraordinárias;
V- distribuir entre os outros membros do Conselho os feitos de sua competência;
VI- submeter questões de ordem ao Conselho;
VII- velar pelo cumprimento das ordens e decisões do Conselho;
VIII- dar posse aos membros do Conselho;
IX- convocar Desembargadores do Tribunal de Justiça para que substituam os do Conselho (art. 3°, 
2°);
X- designar o membro do Conselho para lavrar a ata da sessão (art. 4°, §2°) e com ele subscrevê-la;
XI- superintender a ordem e a disciplina no Conselho e aplicar as penalidades aos servidores postos 
à disposição do mesmo;
XII- apresentar ao Conselho relatório anual circunstanciados dos trabalhos;
XIII- praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento.
Art. 8º. O Vice-Presidente substitui o Presidente nas licenças, ausências e impedimentos eventuais. 
Em caso de vaga, assume a presidência até a posse do novo titular. 

Do Relator

Art. 9º. São atribuições do Relator:
I- ordenar e dirigir o processo;
II- determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à 



instrução do processo, bem assim à execução de seus despachos, exceto se o ato for da competência 
do Conselho, ou do Presidente;
III- submeter ao Conselho questões de ordem para o bom andamento dos processos;
IV- homologar a desistência de pedido de aproveitamento de magistrado posto em disponibilidade 
pelo Tribunal de justiça;
V- por em mesa, para julgamento, os feitos que lhe couberem por distribuição;
VI- delegar atribuições a outras autoridades judiciárias nos casos previstos neste regimento;
VII- praticar os demais atos que lhe incubem ou lhe sejam facultados em lei e no Regimento.
VIII- dar posse aos membros do Conselho;
IX- convocar Desembargadores do Tribunal de Justiça para que substituam os do Conselho (art. 3°, 
2°);
X- designar o membro do Conselho para lavrar a ata da sessão (art. 4°, §2°) e com ele subscrevê-la;
XI- superintender a ordem e a disciplina no Conselho e aplicar as penalidades aos servidores postos 
à disposição do mesmo;
XII- apresentar ao Conselho relatório anual circunstanciados dos trabalhos;
XIII- praticar os demais atos previstos em lei e neste Regimento.

Do Procurador-Geral de Justiça

Art. 10º. O Procurador - Geral de justiça manifestar-se-á, por escrito, nas oportunidades previstas 
em lei e no Regimento, nos processos da Competência do Conselho, dos quais o relator mandará 
abrir-lhe vista.
Parágrafo único- Excedendo o prazo, o relator poderá requisitar os autos, facultando-lhe se ainda 
oportuna, a posterior juntada do parecer ou alegações.

Da Sessões

Art. 11º. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, às primeiras e terceiras quartas-feiras de cada 
mês, às nove horas da manhã, salvo nos períodos de férias do Tribunal de Justiça, e, 
extraordinariamente, mediante convocação especial.
NOTA:

Redação introduzida pela Emenda n° 04/93.
Art. 12º. As sessões ordinárias começarão às nove horas da manhã, prolongando-se de acordo com 
as necessidades do serviço.
NOTA:
Redação introduzida pela Emenda n° 04/93.
Parágrafo único- As sessões extraordinárias terão início à hora designada e serão encerradas quando 
cumprido o fim a que se destinarem.

Art. 13º. Das sessões secretas publicar-se-ão apenas os extratos das respectivas atas, nos quais se 
indicarão resumidamente, pela classe e pelo número, os processos apreciados e as decisões tomadas, 
bem como as conclusões dos acórdãos, quando lavrados e conferidos.
Parágrafo único- Não se mencionarão, nas publicações, nomes ou cargos de magistrados 
interessados, salvo quanto as conclusões dos acórdãos que concluírem pela improcedência de 
reclamações.

Art. 14º. Nas sessões do Conselho, observar-se-á a seguinte ordem:
I- verificação da presença de todos os Desembargadores (art. 4°, 1ª parte), sejam membros efetivos 
ou substituídos;
II- discussão e aprovação da ata anterior;
III- assuntos de expediente, indicações e propostas;



IV- conferência de acórdãos;
V- julgamento dos processos em mesa.
Art. 15º. O julgamento será reduzido a acórdão, lavrado pelo autor do primeiro voto vencedor, 
trazido à conferência na sessão ordinária subsequente àquela em que se realizou, e assinado pelo 
Presidente e por todos os Desembargadores que dele participaram, na ordem decrescente de 
antigüidade no Tribunal de Justiça.
Parágrafo único- É lícito a qualquer membro do Conselho exarar, no acórdão, a sua declaração de 
voto.

Do Registro, Classificação e Distribuição dos Feitos

Art. 16º. As petições e os processos serão protocolados no dia da entrada, na ordem de recebimento, 
e registrados, no primeiro dia útil imediato, na Secretaria do Conselho.
Art. 17º. O registro far-se-á em numeração contínua no tombo geral e seriada em cada uma das 
classes seguintes:
I- Recurso;
II- Processo Disciplinar Originário;
III- Processo Disciplinar Avocado;
IV- Reclamação;
V- Petição.
Art. 18º. O Presidente resolverá, mediante instrução normativa, as dúvidas que se suscitarem na 
classificação dos feitos, observadas as seguintes regras:
I- Os expedientes que não tenham classificação específica, nem sejam acessórios ou incidentes, 
serão incluídos na classe petição, se contiverem requerimento;
II- Não se altera a classe do processo:
a- pela interposição de pedido de reconsideração;
b- pelos pedidos incidentes ou acessórios;
c- pela interposição de recurso para o Tribunal de Justiça;
III- As informações, as comunicações e os requerimentos relativos a processos em curso no 
Conselho receberão numeração geral, mas não a numeração seriada de classe, que será a dos 
processos a que forem juntos ou apensados;
IV- Far-se-á na autuação nota distintiva do pedido ou incidente, quando este não alterar a classe e o 
número do processo.
Art. 19º. O Presidente fará a distribuição dos feitos, mediante sorteio, alternadamente em cada 
classe, ressalvadas as exceções previstas neste Regimento.
Art. 20º. Os feitos serão distribuídos entre todos os Desembargadores, salvo os afastados 
temporariamente, licenciados e o Presidente.
NOTA:

Redação introduzida pela Emenda n° 03/97.
§1° Enquanto afastado temporariamente, ou licenciado, ou quando deixar o Conselho, relator será 
substituído ou sucedido na função pelo Desembargador convocado ou eleito em lugar.
§2° Em caso de impedimento do relator, será feito novo sorteio, compensando-lhe a distribuição.
§3° Haverá também compensação, quando o processo tiver de ser distribuído por prevenção a 
determinado Desembargador.
Art. 21º. O conhecimento do pedido de avocação torna preventa a competência do relator para 
correspondente processo disciplinar avocado; e o de reclamação previne competência idêntica para 
o processo disciplinar originário, que porventura vier a ser instaurado.
Parágrafo único- Se o relator deixar o Conselho, cessará a prevenção.

Da Avocação de Processo Disciplinar



Art. 22º. A avocação de processo disciplinar instaurado pela Corregedoria Geral ou por Juiz de 
Direito pode ser feita pelo Conselho ex-ofício ou a requerimento da Procuradoria Geral de Justiça, 
do Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados ou interessado na causa, por fato 
que com ela se relacione diretamente, ou do seu advogado.
§ 1° A avocação ex-ofício pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer fase do processo.
§ 2° O pedido de avocação deve constar de representação fundamentada, oferecida até 10 dias 
depois da publicação da decisão disciplinar final do órgão perante o qual tenha curso o processo 
disciplinar, ou, a qualquer tempo, se, decorridos mais de três meses do início do processo, não 
houver sido proferido o julgamento.
Art. 23º. Distribuído o pedido, poderá o relator:
I- indeferi-lo de plano, se o requerente não tiver legitimação para solicitar a providência;
II- requisitar os autos originais, se o processo disciplinar, cuja avocação tenha sido pedida, já se 
houver sido definitivamente julgado pelo órgão disciplinar de origem ou permanecer sem 
julgamento decorridos mais de três meses desde o seu início.
Art. 24º. Não sendo indeferido liminarmente o pedido, mandará o relator, no prazo comum de 
quinze dias, ouvir o indiciado e o órgão disciplinar que proferiu ou deveria Ter proferido a decisão.
Art. 25º. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação ou informações, e conclusos os autos ao 
relator, deverá este, dentro de trinta dias, por o feito em mesa para julgamento na primeira sessão do 
Conselho.
Art. 26º. Se o fundamento do pedido de avocação tiver sido a falta de julgamento ou a injustificável 
procrastinação deste, o relator julgará prejudicado o pedido quando as informações evidenciam 
haver sido o processo definitivamente julgado pelo órgão disciplinar de origem.
Art. 27º. Deferido o pedido, o Presidente determinará ao órgão disciplinar de origem a remessa, em 
dez dias, dos autos do processo disciplinar avocado, se antes não os tiver requisitado o relator.
Art. 28º. Ficarão arquivados na Secretaria do Conselho todos os autos de pedidos de avocação, quer 
tenham sido deferidos ou indeferidos, ou julgados prejudicados.
Art. 29º. O processo disciplinar avocado será registrado e autuado, jultando-se-lhe cópia da decisão 
proferida na avocatória, e, a seguir, distribuído.
Art. 30º. O procedimento atendará ao disposto nos artigos 35 a 40, no que couber, podendo ser 
aproveitados os equivalentes atos e ermos do processo, já realizados na instância de origem.
Parágrafo único- Em qualquer caso, terá vista dos autos, por dez dias, antes de postos em mesa para 
julgamento, o Procurador- Geral de Justiça.
Art. 31º. Proclamar-se-á a procedência ou improcedência d acusação, se num ou noutro sentido se 
tiverem manifesto quatro Desembargadores. No primeiro caso, o Conselho aplicará a penalidade 
cabível, se a mesma estiver em sua alçada, ou, caso contrário, encaminhará o processo ao Plenário 
do Tribunal de Justiça, para os fins de direito.
Parágrafo único- Também se proclamará a improcedência da acusação, se, embora acolhida por 
maioria simples, não for alcançado o número de votos necessários à imposição de penalidade (art. 
4°).

Do Processo Disciplinar Originário

Art. 32º. O processo disciplinar originário será instaurado pelo Conselho, ex-ofício ou em vista de 
reclamação deduzida em petição devidamente fundamentada e acompanhada de elementos 
comprobatórios das alegações:
I- do Procurador - Geral de Justiça;
II- do Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;
III- do interessados na causa, por fato que com ela se relacione diretamente, ou do seu advogado.
Parágrafo único- No caso do incisoIII, deve ser reconhecida, sob pena de arquivamento liminar, da 
reclamação, a firma do peticionário.
Art. 33º. Poderá outrossim, ser instaurado processo disciplinar originário em vista de representação 
do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional da Magistratura, do Procurador- Geral da 



República e do Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 34º. Distribuída a reclamação, poderá o Relator, sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do artigo 32:
Art. 35º. Não sendo a reclamação arquivada liminarmente ou encaminhada ao Corregedor-Geral ou 
ao Juiz de Direito, o Relator mandará notificar o reclamado para oferecer resposta escrita, por si ou 
por procurador, no prazo de dez dias. 
Parágrafo único- A notificação, que será feita através de ofício assinado pelo Presidente do 
Conselho, acompanhado de cópia autenticada da reclamação, será enviada pelo correio, sob 
registro, com visto de recepção.

Art. 36º. Decorrido o prazo, com ou sem resposta do reclamado e conclusos os autos ao Relator, 
deverá este, no prazo de vinte dias, por o feito em mesa para apreciação na primeira sessão do 
Conselho.
Art. 37º. Não decidindo pelo arquivamento da reclamação, o Conselho declarará instaurado o 
processo, que prosseguirá até julgamento final.
Art. 38º. Se o conselho determinar a produção de provas ou a realização de diligências, ou se o fizer 
o relator (art. 9° I e II ), cumprir-se-ão as determinações nos prazos fixados.
Parágrafo único- O Relator poderá delegar atos de instrução ao Corregedor-Geral ou a Juiz de 
Direito, devendo este ser de posição igual ou superior à do indiciado, quando se tratar de processo 
instaurado contra Juiz.

Art. 39º. Produzidas as provas, ou realizadas as diligências, acaso determinados, o Relator dará 
vista sucessiva dos autos, pelo prazo de dez dias, ao reclamado, ou a seu advogado, e ao 
Procurador-Geral de Justiça para oferecerem alegações finais.
Art. 40º. Decorridos os prazos, com ou sem alegações, e conclusões os autos ao relator, deverá este, 
dentro de trinta dias, por o feito em mesa para julgamento na primeira sessão do Conselho.
Art. 41º. Proclamar-se-á a procedência ou a improcedência da acusação, se num ou noutro sentido 
se tiverem manifesto quatro Desembargadores. No primeiro caso, o Conselho aplicará a penalidade 
cabível, se a mesma estiver em sua alçada, ou, caso contrário, encaminhará o processo ao Plenário 
do Tribunal de Justiça, para os fins de direito.
Parágrafo único- Também se proclamará a improcedência da acusação se, embora acolhida por 
maioria simples, não for alcançado o número de votos necessários à imposição de penalidade (art. 
4°).

Dos Recursos

Art. 42º. Da imposição de pena disciplinar pela Corregedoria Geral da Justiça caberá recurso para o 
conselho Estadual da Magistratura, no prazo de dez dias, a contar da intimação do ato ou despacho.
Art. 43º. O recurso deverá ser interposto pelo interessado através de petição que exponha as razões 
de fato e de direito, nas quais fundamente o pleito de reforma da decisão.
Parágrafo único- Poderá o recorrente juntar à petição de recurso documentos comprobatórios de 
suas alegações.

Art. 44º. O recurso subirá, dentro de dez dias de sua interposição, nos próprios autos originais, com 
justificativas do Corregedor em sustentação de seu ato de despacho.
Parágrafo único- Havendo outros interessados no processo, o recurso subirá em instrumento, com o 
traslado ou fotocópia autenticada das peças indicadas pelo recorrente e pelo Corregedor, ampliando-
se para quinze dias o prazo de subida do recurso.

Art. 45º. no Conselho, depois de registrado o protocolo, autuado e numerado, o recurso será 
encaminhado ao relator a que for distribuído.
Art. 46º. O Relator abrirá vista dos autos ao Procurador- Geral de Justiça pelo prazo de dez dias, 



após o que apresentará, dentro de trinta dias, o processo em mesa, para julgamento na primeira 
sessão do Conselho.
Art. 47º. Da imposição de pena disciplinar, pelo Conselho Estadual da Magistratura, em instância 
originária, caberá recurso para o Plenário do Tribunal de Justiça.
NOTA:
Redação introduzida pela Emenda n° 01/82. 

Art. 48º. Poderá o autor de reclamação recorrer para o Plenário do Tribunal de Justiça na hipótese 
de a mesma reclamação ser arquivada ou julgada improcedente.
Art. 49º. Os prazos e trâmites dos recursos relativos a decisões do Conselho obedecerão às normas 
fixadas neste Regimento para os recursos de atos do Corregedor-Geral. 

Do Pedido de Reconsideração

Art. 50º. Caberá pedido de reconsideração, no prazo de cinco dias, de despacho do Presidente, ou 
relator, que causar prejuízo ao direito da parte.
§1° O pedido será protocolado (art. 18, II, a), e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao 
prolator do despacho, que, se não o deferir, submetê-lo-á ao julgamento do Conselho na primeira 
sessão que se realizar, computando-se também o seu voto.
§2° Deferido o pedido, o relator ou o Conselho determinará o que for de direito.
Art. 51º. Caberá, também, pedido de reconsideração, pelo interessado, no prazo de dez dias, de 
decisão não unânime do Conselho:
I- que deferir pedido de avocação (art. 22);
II- que impuser penalidade em processo disciplinar, originário, avocado ou em grau de recurso;
III- que julgar improcedente a acusação em processo disciplinar, originário, avocado ou em grau de 
recurso, nos casos dos arts. 31, parágrafo único, e 40, parágrafo único.
§1° O pedido será protocolado (art. 18, parágrafo único, II, a) e junto aos autos, independentemente 
de despacho, devendo ser distribuído a outro relator.
§2° Feita a distribuição, serão conclusos os autos ao relator, que depois de ouvir o Procurador-Geral 
de Justiça, no prazo de dez dias, porá o feito em mesa para julgamento na primeira sessão do 
Conselho.
§3° O prazo do Relator será o mesmo do processo originário (arts. 25, 40 e 46).
§4° Nos casos dos incisos II e III deste artigo, a decisão não poderá agravar a situação do 
peticionário.
Art. 52º. Formulado pedido de reconsideração, suspende-se o prazo para a interposição de recurso, 
o qual somente se reabre a partir da decisão do pedido. 

Da Secretária do Conselho

Art. 53º. A Secretaria do Conselho, exercida pelo Secretário do mesmo órgão, terá ao seu encargo a 
execução dos serviços administrativos.
NOTA:
Redação introduzida pela Emenda n° 01/82.
§1° A organização da Secretária, a competência de seus órgãos e as atribuições dos funcionários 
serão fixadas em ato próprio pelo Conselho.
§2° Em suas faltas e impedimentos, o Secretário do Conselho será substituído pelo funcionário 
designado pelo Presidente.

NOTA:
Redação introduzida pela Emenda n° 01/82. 

Art. 54º. Ao Secretário incumbe:



I- cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho, do Presidente ou do Relator;
II- apresentar ao Presidente quaisquer petições e papéis dirigidos ao Conselho;
III- secretariar o Presidente na distribuição dos feitos;
IV- registrar e controlar, de forma sistematizada, em livros próprios, o andamento e a movimentação 
dos processos;
V- encaminhar os processos aos relatores ou ao Procurador- Geral de Justiça;
VI- manter sob sua direta fiscalização e responsabilidade, salvo nas hipóteses previstas no art.55, 
parágrafo único, os processos sigilosos que tramitarem pelo Conselho;
VII- supervisionar na execução e a expedição da correspondência do conselho, arquivando e 
mantendo sob sua guarda as respectivas cópias;
VIII- manter sob sua direta fiscalização e responsabilidade, salvo nas hipóteses previstas no art.55, 
parágrafo único, os processos sigilosos que tramitarem pelo Conselho;
IX- preparar a matéria para divulgação no Diário Oficial e conferir a exatidão das publicações;
X- providenciar a aquisição do material necessário a qualquer serviço da Secretaria;
XI- supervisionar os serviços da Secretaria e distribuí-los entre os funcionários;
XII- manter a ordem e a disciplina entre seus subordinados, propondo penalidades por infrações 
regimentais e estatuárias;
XIII- organizar a escola de férias do pessoal da Secretaria;
XIV- desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo ou determinadas pela Presidência.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 55º. Será sigiloso o processamento e o julgamento do pedido de avocação e do processo 
disciplinar, originário, avocado ou em grau de recurso.
Parágrafo único- Salvo com autorização escrita do Presidente, o autos somente sairão das 
dependências do Conselho, sempre ,mediante entrega pessoal e carga em livro próprio, quando 
conclusos ao Relator, ou quando deles pedir vista, em sessão do julgamento, em qualquer 
Desembargador.

Art. 56º. Se o conselho verificar, em processo de sua competência, a existência de crime de ação 
pública, remeterá ao Ministério Público cópias das peças que entender necessárias ao oferecimento 
da denúncia ou à instauração de inquérito policial.
Art. 57º. As intimações dos atos, despachos e acórdãos do Conselho consideram-se feitas pela só 
publicação dos atos, despachos e conclusões dos acórdãos, no Diário Oficial do Estado, 
observando-se o disposto na art.13, parágrafo único.
Parágrafo único- Os atos, despachados pessoalmente aos próprios interessados, que aporão a nota 
de "ciente", ou através de correspondência expedida pelo correio, sob registro, com aviso de 
recepção.
Art. 58º. Os prazos para o pedido de reconsideração ou para a interposição de recurso contar-se-ão a 
partir das correspondentes intimações.
Parágrafo único- Aplicar-se-ão, no cômputo dos prazos, as regras e princípios estabelecidos pelo 
Código de Processo Civil.

Art. 59º. O mandato dos primeiros membros do Conselho, eleitos em sessão de 01 de fevereiro do 
corrente ano, terminará juntamente com o mandato do atual Presidente do Tribunal de Justiça.
Art. 60º. Nos casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente, no que couber, os Regimentos Internos 
do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Art. 61º. Este Regimento, depois de homologado pelo Plenário do Tribunal de Justiça, entra em 
vigor na data de sua publicação.

Maceió, 27 de fevereiro de 1980 - OLAVO ACCIOLI DE MORAES CAHET, Presidente, GERSON 
OMENA BEZERRA, Vice- Presidente, BENEDITO BARRETO ACCIOLY, Corregedor- Geral da 



Justiça, ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA e JOSÉ MARÇAL CAVALCANTI. 


