
LEI Nº 4.364 DE 28 DE MAIO DE 1982

ALTERA  O  CÓDIGO  DE  ORGANIZAÇÃO  E 
DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1º -   O Art. 35, caput, o inciso III, do Art.56, o inciso XXXV, do Art. 61 e os Arts. 191, 
192, 282 e 413, do Código, de Organização a Divisão Judiciárias do Estado do Alagoas, passam a 
viger com a a redação seguinte, supresso o Parágrafo Único do Art. 35, do referido Código:

"Art.  35  -  Durante  as  férias  se  suspendem os  trabalhos do Plenário  do Tribunal  de 
Justiça, da Seção Especializada Cível e das Câmaras  isoladas, ressalvadas as hipóteses de processos 
administrativos de reconhecida urgência".

''Art. 56 - 
..............................................................................................................................................
III - elaborar seu regimento interno e organizaros serviços auxiliares, provendo-lhes os
cargos e funções,  na forma da lei,  seja  qual  for a modalidade de preenchimento ou 
admissão, e dispondo sobre a vacância respectiva, bem assim, autorizar a requisição de 
servidores de outras entidades para a prestação de serviço no Tribunal;".

''Art. 61 - 
..............................................................................................................................................

XXXV -  relatar:

a) os agravos de seus despachos;
b)  os  processos  de  remoção  ou  disponibilidade  compulsórias  de  magistrados,  e  , 
outrossim, os referentes à parte do cargo de Juiz de Direito;

      c) os pedidos de licença de magistrados;
      d) os pedidos de inscrição para concurso.

" Art. 191 - A licença para  tratamento de saúde, até trinta dias, será concedida à vista de 
atestado  passado  por  médico  oficial  do  Poder  Judiciário  do  Estado  e  ,  quando  assim não  for 
possível,  por  outro  médico  oficial,  ou  ,  ainda,  por  médico  particular,  reconhecida  a  respectiva 
firma''.

"Art. 192 - A licença para tratamento de saúde por prazo superior a trinta dias, bem 
assim  as  prorrogações  que  importem  em  licença  por  período  também,  superior  a  trinta  dias, 
dependerão de inspeção por Junta Médica, da qual fará parte médico oficial do Poder Judiciário. 

''Art. 282 – O funcionário ou serventuário  deverá assumir o exercício do cargo dentro 
de trinta dias, a contar da respectiva posse ou da publicação do ato de promoção ou remoção, salvo 
no caso defuncionário que esteja desempenhando cargo em comissão ou função gratificada,  no 
Poder Judiciário, hipótese em que o servidor for exonerado da comissão ou dispensado da função 
gratificada.'' 



''Art. 413 - São considerados feriados forenses os dias de 23 a 30 de junho e de 20 a 31 
de dezembro''. 

Art. 2º – É aditado o parágrafo, adiante enunciado, ao Art. 56,   do Código de Organização e 
Divisão Judiciárias, e , ao Art.61,do mesmo Código,são aditados os dois itens seguintes, passando o 
atual inciso XXIV a constituir o inciso XXVI, do referido artigo:

''Art. 56 -
..............................................................................................................................................
 Parágrafo  Único  -  Os  processos  de  desaforamento  e  os  de  habeas  corpus, de 

competência originária do Tribunal de Justiça, serão distribuídos aos desembargadores que integram 
a Câmara Criminal e relatados e julgados em Plenário.'' 

"Art. 61 -
..............................................................................................................................................

XXIV – autorizar os gastos e ordenar os pagamentos, que, na forma de direito, devam 
ser efetuados à conta das dotações orçamentárias do Poder Judiciário, podendo, todavia, 
delegar o exercício dessas atribuições;

XXV  –  conceder  a  magistrados  e  servidores  do  Poder  Judiciário,  gratificações 
adicionais  por  tempo de  serviço,  previstas  em lei,  bem assim,  atribuir  aos  mesmos 
regime especial de trabalho que implique ônus para os cofres públicos.''

Art. 3º – São acrescidos, com o teor abaixo enunciado, um Parágrafo Único ao Art. 255, e um 
§ 2º ao Art. 281, do Código de Organização e Divisão Judiciárias, passando o atual parágrafo único 
do Art. 281, a constituir § 1º do mesmo artigo:

''Art. 255 -
..............................................................................................................................................
Parágrafo Único – Na hipótese de a serventia judicial ou extrajudicial ser provida de 
mais  de  um  escrevente  juramentado,  somente  o  primeiro  Escrevente,  na  ordem 
cronológica das respectivas investiduras, fará jus à gratificação prevista na Lei nº 4322, 
de 21 de dezembro de 1981, ressalvada a situação das serventias que, nesta data, contam 
com mais de um escrevente juramentado.''

''Art. 281 - 
..............................................................................................................................................
§  2º  –  funcionário  nomeado,  transferido,  aproveitado  ou  revertido  à  atividade,  que 
estiver  no  desempenho  de  cargo  em  comissão  ou  de  função  gratificada  no  Poder 
Judiciário do Estado, não precisará afastar-se da comissão ou da função gratificada, para 
prestar o compromisso relativo ao cargo efetivo em que venha a ser provido no mesmo 
Poder.''

Art. 4º – Os cargos efetivos do Quadro da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Justiça são de duas categorias – cargos isolados e cargos de carreira.

Parágrafo  Único  – São de carreira,  apenas,  os  cargos  de Oficial  Judiciário,  sendo cargos 
isolados e de provimento direto, na forma da lei, todos os demais.

Art. 5º – A carreira de Oficial Judiciário abrange duas classes: Classe ''A'' e Classe ''B''.
§ 1º – A Classe ''A'' será constituída pelos atuais cargos de Oficial Judiciário, Grau IX e Grau 

XI, atribuindo-se a todos este último Grau.
§ 2º – A Classe ''B'' passa a ser constituída pelos cargos de Oficial Judiciário, Grau XIII, e 

pelos  cargos  de  Taquígrafo,  Grau  XIII,  transformados,  estes  últimos,  em  cargos  de  Oficial 



Judiciário do mesmo nível.
Art.  6  º  –  Os cargos  de  Auxiliar  de  Plenário  e  Portaria,  Grau  VII  e  Grau IX,  passam a 

constituir uma só categoria de cargos isolados de Auxiliar de Portaria, Grau IX.

Art. 7º – É instituído o Serviço Médico do Poder Judiciário do Estado, cabendo ao mesmo 
proceder aos exames e verificações, para tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez, na 
conformidade de regulamentação a ser expedida pelo Tribunal de Justiça.

Parágrafo Único – O Serviço Médico do Poder Judiciário, a ser constituído por três médicos 
clínicos, funcionará, todavia, em sua fase de implantação, apenas com um clínico, sendo, para isso, 
criado  um  cargo,  em  comissão,  de  Médico,  PJDAS-4,  cujas  atribuições  serão  definidas  no 
Regulamento próprio.

Art. 8º – O Departamento Administrativo da Secretaria do Tribunal de Justiça será integrado 
por  duas  divisões  a  Divisão  de  Pessoal,  Material  e  Serviços  Diversos  e  a  Divisão 
Financeira,transformando-se a Função Gratificada de Chefe do Serviço de Material, PJDAS-2 no 
cargo, em comissão, de Diretor da Divisão de Pessoal, Material e Serviços Diversos, PJDAS-5.

Art. 9º – A Função Gratificada de Chefe do Serviço de Limpeza e Conservação do Edifício, 
PJFDAI-1.

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO, em Maceió, 28 de maio de 1982, 94º da República.

 THEOBALDO BARBOSA

Antonio Amaral


