
                                           

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE  SOBRE  A  INSTALAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO  E  REDISTRIBUIÇÃO  DE
PROCESSOS EM FUNÇÃO DO DISPOSTO
NA LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.550, DE 25
DE  NOVEMBRO  DE  2021,  CUJO  TEOR
AMPLIOU  A  COMPOSIÇÃO  DE
MEMBROS  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
DE  ALAGOAS  E  CRIOU  A  QUARTA
CÂMARA  CÍVEL,  ADOTANDO
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, nos termos do
inciso I, do art. 133, da Constituição do Estado de Alagoas e com base na Lei Estadual nº
6.564, de 5 de janeiro de 2005 (Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas);

CONSIDERANDO o preceituado no art.  5º,  LXXVIII,  da Constituição  Federal  de 1988,
dando conta de que a todos é assegurada a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo, bem como as
diretrizes decorrentes do princípio da eficiência albergado no art. 37 de referenciada Carta
Magna;

CONSIDERANDO que a suso mencionada Constituição Federal, em seu art. 96, inciso I,
alínea  a,  assegura  aos  Tribunais  de  Justiça  estaduais  a  garantia  de  autonomia  orgânico-
administrativa, compreendendo sua independência na estruturação e funcionamento de seus
órgãos,  inclusive  para  dispor  sobre  a  competência  e  o  funcionamento  de  seus  órgãos
jurisdicionais e administrativos;

CONSIDERANDO que o artigo 20, inciso I e IV, do Código de Organização Judiciária do
Estado  de  Alagoas  –  Lei  Estadual  n.º  6.564/2005  –,  delegou  ao  Regimento  Interno  do
Tribunal de Justiça de Alagoas a disposição sobre a organização e a competência do Tribunal
Pleno, da Câmara Especializada Cível e das Câmaras Isoladas Cíveis e Criminal, bem como a
regulamentação das normas complementares para processo e julgamento dos feitos e recursos
da competência originária de referenciados órgão julgadores;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual º 8.550, de 25 de novembro de 2021, cujo teor
ampliou  o  número  de  Desembargadores  do  Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas  e  criou  a  4ª
Câmara Cível desta Corte; 

CONSIDERANDO, finalmente, o que consta no Processo Administrativo nº 2021/13700 e o
que decidiu o Plenário do Tribunal de Justiça, em sessão realizada nesta data,
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RESOLVE: 

 Art.  1º Fica instalada a Quarta  Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça do Estado de
Alagoas.

 Art. 2º A distribuição e redistribuição de feitos para os gabinetes de Desembargadores
componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ocorrerão
a  partir  da  designação  do  primeiro  Desembargador  que  atuará  no  correspondente  Órgão
Jurisdicional.

 §1º A redistribuição de processos para a nova Câmara Cível mencionada no  caput
deste  artigo será realizada,  de forma proporcional,  observando o acervo de processos  das
demais  Câmaras  Cíveis,  levando  em  consideração  os  dados  estatísticos  gerados  pelas
unidades competentes.

 §2º  O  procedimento  de  redistribuição  de  feitos  será  efetivado  a  partir  de  relação
confeccionada e remetida por cada gabinete,  concernente a 600 (seiscentos) processos dos
respectivos  acervos  -  físicos  e  eletrônicos  -  que versem sobre  matéria  jurisdicional  cível,
desde  que  não exista  qualquer  prevenção  ou vinculação,  isto  é,  não  tenha  sido proferida
decisão interlocutória; solicitação da designação de dia para julgamento e nem tampouco se
encontre a demanda pendente do julgamento de agravo interno, embargos de declaração ou
qualquer incidente atrativo.

 §3º A relação de que trata o parágrafo imediatamente anterior deverá ser encaminhada
à Diretoria do Departamento Central  de Distribuição de Feitos Judiciários – DAAJUC, no
prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,  devendo  mencionada  unidade,  ao  término  de  todo  o
procedimento de que trata esta Resolução, elaborar e encaminhar relatório circunstanciado à
Presidência do Tribunal de Justiça, para as providências necessárias. 

Art. 3º Enquanto não houver a indicação de todos os Desembargadores que passarão a
compor a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, será realizada a
convocação de Juízes de Direito, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas e demais normativos de regência.

 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

 

Desembargador KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Desembargadora ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Desembargador ALCIDES GUSMÃO DA SILVA
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Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO

Desembargador PAULO BARROS DA SILVA LIMA

Desembargador FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA

Desembargador FÁBIO JOSÉ BITTENCOURT ARAÚJO

Desembargador JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA

Desembargador DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO

Desembargador CELYRIO ADAMASTOR TENÓRIO ACCIOLY

Desembargador CARLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO
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