
LEI Nº 4225 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1980

MODIFICA O  CÓDIGO  DE  ORGANIZAÇÃO  E 
DIVISÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE 
ALAGOAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS

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

Art.  1º  –  O  Art.  57,  do  Código  de  Organização  e  Divisão  Judiciária  do  Estado 
(Resolução nº 3/75, do Tribunal de Justiça, adaptada à Lei Orgânica da Magistratura Nacional pela 
Lei nº 4103, de 07 de dezembro de 1979) é acrescido do seguinte parágrafo:

“ Parágrafo Único – A Seção Especializada Cível funcionará com a presença, pelo 
menos, de cinco Desembargadores, convocando-se o substituto ou os  substitutos legais quando, em 
virtude de impedimento ou afastamento de algum dos membros do referido órgão, não se atingir o 
quorum especificado acima”.

Art.  2º  – O inciso XI, letra “a”, do Art.  56, da Resolução nº 3/75, passa a ter a 
redação seguinte:

“a) julgar, nos casos previstos nesta Resolução, os recursos interpostos da aplicação, 
em  instância  originária,  de  pena  disciplinar,  pelo  Conselho  Estadual  da  Magistratura,  pelo 
Presidente do Tribunal, pelos Presidentes da Seção Especializada Cível e das Câmaras isoladas e 
pelos Desembargadores Relatores, na forma que o Regimento dispusser”.

Art.  3º  –  Passa  a  ter  a  redação  seguinte  a  alínea  “n”,  do  n.  IX,  do  Art.  56,  da 
Resolução nº 3/75:

“n) os embargos aos seus acórdãos e, bem assim, aqueles a que se refere o Art. 609, 
parágrafo único, do Código de Processo Penal, e os que forem opostos às decisões, não unânimes, 
da Câmara Criminal, nos processos oriundos do Conselho de Justificação da Polícia Militar;”

Art. 4º – São aditados os seguintes parágrafos ao Art. 59, da Resolução nº 3/75:
“1º – Compete à Câmara Criminal julgar originariamente os processos oriundos do 

Conselho de Justificação da Polícia Militar do Estado e relativos a oficiais da mesma Corporação”.
“2º  –  Os  embargos  opostos  às  decisões  não  unânimes,  proferidas  pela  Câmara 

Criminal nos processos a que se refere o parágrafo anterior, serão de competência do Tribunal 
Pleno”.

Art. 5º – O Art. 63, da Resolução nº 3/75, é acrescido dos seguintes parágrafos:
“§ 1º – O Presidente da Seção Especializada Cível não funcionará como relator ou 

revisor, nos processos de competência do referido órgão, cabendo-lhe apenas o voto de desempate”.
“§ 2º – Nos impedimentos ocasionais ou nos afastamentos decorrentes de licença, 

férias ou qualquer outra circunstância, o Presidente da Seção Especializada Cível será substituído 
pelo Desembargador que se lhe seguir na ordem de antiguidade, o qual, todavia, não deixará de 
funcionar como relator ou revisor”.

Art. 6º – É acrescido o seguinte inciso ao Art. 89, da Resolução nº 3/75:
“VII – designar quem deva responder pelo expediente do cargo de Diretor do Forum 

de Maceió, nos casos de afastamento do titular efetivo, que exceda a trinta dias, ou no de vacância 
do cargo, enquanto se providencia o provimento em caráter efetivo”.



Art. 7º – Os Arts. 122 e 123 da Resolução nº 3/75, passam a ter a redação seguinte:

“Art. 122 – Da aplicação de pena disciplinar caberá recursos para a autoridade ou o 
órgão imediatamente superior ao que tiver imposto a penalidade”.

“Art.  123 – Da imposição de penalidade pelo Corregedor caberá recursos para o 
Conselho Estadual da Magistratura; e, da aplicação de penalidade, em instância originária, pelo 
referido Conselho, caberá recursos para o Tribunal Pleno”.

Art. 8º – A epígrafe do Capítulo IV, Título  I, Livro IV, da Resolução nº 3/75,e,bem 
assim, o Art. 181, da mesma Resolução, passam a ter a redação seguinte:

CAPÍTULO     IV

“Das prerrogativas dos Juízes, dos deveres, das penalidades e da responsabilidade 
civil”.

“Art. 181 – Aplica-se aos Juízes de Direito o disposto nos Arts. 32,33,41,46 e 51, 
desta Resolução”.

Art. 9º – O § 1º do Art. 188, da Resolução nº 3/75, passa a vigorar com a redação 
seguinte:

“§ 1º – Durante as férias não se praticarão atos nem correrão processos judiciais, 
salvo os previstos na legislação processual em vigor”.

Art. 10 – Ao Art. 215, da Resolução nº 3/75, é aditado o inciso seguinte:
“IV – designar quem deva responder pelo expediente do cargo de Diretor do Forum 

de  Maceió,  nas  faltas  e  nos  impedimentos  ou  afastamentos  do  titular  efetivo  do  cargo  não 
excedentes a trinta dias”.

Art. 11 – O Art. 269, da Resolução nº 3/75, passa a ter os seguintes parágrafos:
“§ 1º – Os concursos para provimentos dos cargos a que se refere o presente artigo, 

serão organizados pela Corregedoria Geral da Justiça”.
“§ 2º  –  O  cargo  de  Diretor  do  Forum  de  Maceió,  de  provimento  efetivo,  será 

privativo de Bacharel em Direito”.
“§ 3º – Nas faltas, nos impedimentos ocasionais ou nos afastamentos não excedentes 

a  trinta  dias,  designará  o  Superintendente  do  Forum  de  Maceió  quem  deva  responder  pelo 
expediente do cargo de Diretor do Forum. Tratando-se de afastamento superior a trinta dias, a 
designação competirá ao Corregedor Geral da Justiça”.

Art.  12  –  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO, em Maceió, 12 de DEZEMBRO de 1980, 92º 
da República.

GUILHERME PALMEIRA
Antonio Guedes Amaral


