
RESOLUÇÃO N° 38, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

Revogada pela Resolução n° 10, de 24 de abril de 2018

INSTITUI CRITÉRIOS PARA AS SUBSTITUIÇÕES DOS
JUÍZES  DE  1°  GRAU  NAS  HIPÓTESES  DE
IMPEDIMENTOS,  SUSPEIÇÕES,  LICENÇAS,  FÉRIAS,
OU  QUALQUER  OUTRA AUSÊNCIA LEGALMENTE
AUTORIZADA,  E  ADOTA  PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.

O  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  ALAGOAS,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de critérios objetivos e impessoais nas substituições
de Magistrados de Primeiro Grau;

CONSIDERANDO que hão de prevalecer, no âmbito da substituição de Magistrados,
quer  seja  legal  ou  excepcional,  os  critérios  que  tratam  de  afinidade  e  de  correlação  =
compatibilidade de matérias existentes entre as Unidades Judiciárias; e, a distância geográfica entre
as Comarcas, no sentido de garantir = assegurar ao (à) Juiz (a) de Direito o mais fácil acesso à
Unidade Judiciária para a qual será designado (a);

CONSIDERANDO,  finalmente,  o  que  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de
Alagoas, em sessão realizada nesta data,

RESOLVE:

Art.  1º.  As  substituições  dos  Juízes  dar-se-ão  nas  hipóteses  de  impedimentos,
suspeições, licenças, férias ou qualquer outra ausência legalmente autorizada.

Parágrafo  Único  Para  efeitos  de  aplicação  desta  Resolução,  as  Circunscrições
Judiciárias são divididas nos grupos Capital e Interior e respectivos subgrupos, conforme disposto
nas tabelas discriminadas nos Anexos I e II.

Art. 2º. As substituições dos Juízes ocorrerão na forma do Anexo II desta Resolução.

Art.  3º.  Na  impossibilidade  de  aplicação  do  artigo  2º  desta  Resolução,  aplica-se,
excepcionalmente,  o  Ato  Normativo  nº  02,  de  11.01.2017,  quando,  então,  o  substituto  será
designado  pelo  Corregedor-Geral  da  Justiça,  mediante  fundamentação  objetiva  e,  em  regra,
respeitada a Circunscrição.

Art. 4º. Nas hipóteses de impedimento e suspeição serão aplicadas as regras dos artigos
2º e 3º desta Resolução, independentemente da vacância ou não do Juízo.

Parágrafo Único. A atuação do Magistrado na hipótese de que trata o caput deste artigo
ocorrerá sem prejuízo da substituição legal e de outras designações.

Art.  5º.  A Corregedoria-Geral  da  Justiça  atenderá  ao  disposto  nesta  Resolução  na
formulação da escala de férias, ressalvada a impossibilidade dos Juízes Substituto e Substituído
gozarem férias no mesmo intervalo.

RESOLUÇÃO N° 38, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
Disponibilizada no DJE de 04 de janeiro de 2018



§ 1º. Não serão deferidos os pedidos formulados pelos Magistrados para gozo de férias
no 2º semestre de ano eleitoral, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

§ 2º.  Havendo coincidência de requerimentos  de férias  de Juízes que se substituem
reciprocamente, será preterido o Magistrado que gozou férias no mesmo mês pretendido em relação
ao ano antecedente.

§ 3º. No caso de situação diversa do parágrafo anterior, que envolva pedido de dois ou
mais Magistrados, dar-se-á a preferência, em ordem sucessiva:

I - aos Magistrados casados ou que vivem em regime de união estável entre si;

II - ao Magistrado mais antigo no subgrupo;

III - ao Magistrado titular da Unidade Judiciária que tiver obtido o reconhecimento de
“Juízo Mais  Proativo  Padrão  Excelência”,  conforme previsto no art.  15,  inciso II,  alínea  b,  da
Resolução nº 09, de 23 de fevereiro de 2016.

§ 4º. A regra contida no caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de Magistrados
convocados pelo Tribunal de Justiça; que auxiliam a Corregedoria-Geral da Justiça; a Presidência
do Tribunal de Justiça de Alagoas; o Conselho Nacional de Justiça,  os Tribunais Superiores;  e,
ainda, que exercem a Presidência do Fundo de Modernização do Poder Judiciário – FUNJURIS ou
de entidade de classe.

Art.  6º.  Os  Juízes  titulares  dos  Juízos  com competência  para  julgar  crimes  dolosos
contra a vida não poderão gozar férias no mês de novembro, em razão do Mês Nacional do Júri, nos
termos da Portaria nº 69, de 11 de setembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, salvo
se não houver processos aptos a julgamento pelo Tribunal do Júri.  Art. 7º. Os Magistrados não
poderão  designar  as  correições  ordinárias,  a  que  se  referem  os  Provimentos  nº  19/2011  e
27/2017,vambos da Corregedoria-Geral da Justiça, para o período em que estarão no gozo de férias.

Art.  8º.  Compete  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  proceder  às  designações  e
substituições, inclusive as decorrentes de impedimentos e suspeições, que envolvam as atividades
da 17ª Vara Criminal da Capital – Crime Organizado; a 29ª Vara Cível da Capital – Confl itos
Agrários; e, as relativas ao Núcleo de Improbidade Administrativa e Crimes contra a Administração
Pública, cabendo à Corregedoria-Geral de Justiça, nesses casos, a indicação.

Parágrafo  Único.  As  indicações  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  deverão  priorizar
Magistrados  lotados,  preferencialmente,  na  mesma  entrância,  salvo  inviabilidade  operacional
demonstrada pela Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Resoluções TJ/AL
nº 005, de 16 de abril de 2013; nº 006, de 21 de maio de 2013; nº 005, de 11 de fevereiro de 2014;
nº 10, de 1º de abril de 2014; e, nº 38, de 23 de agosto de 2016.

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

RESOLUÇÃO N° 38, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
Disponibilizada no DJE de 04 de janeiro de 2018



PRESIDENTE

DES. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

DES. ALCIDES GUSMÃO DA SILVA

DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO

DES. PAULO BARROS DA SILVA LIMA

DES. FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA

DES. FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO

DES. JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA

DES. DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO

DES. CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLI
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