
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2006. 

Modificada pela Resolução nº 10, de 15 de agosto de 2006
Modificada pela Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2006
Revogada pela Resolução nº 2, de 27 de fevereiro de 2007

Dispõe sobre a criação da Central de Inquéritos Policiais
e  Procedimentos  Investigatórios  Criminais  na  Comarca
da  Capital  e  sobre  o  Mutirão  de  Processos  e
Procedimentos  Criminais  em  Comarcas  e  Varas  do
Estado de Alagoas. 

O  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  ALAGOAS, no  uso  de  suas
atribuições  legais,  CONSIDERANDO  o  que  deliberou  o  Plenário,  em  Sessão  Administrativa
realizada, em 31 de janeiro de 2006, 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adotar  medidas  que  possam promover  maior
celeridade  e  eficiência  na  tramitação  regular  de  inquéritos  policiais  e  demais  procedimentos
investigatórios criminais; 

CONSIDERANDO que o nível de criminalidade no Estado de Alagoas tem alcançado
proporções elevadas e que a sociedade está a clamar por medidas enérgicas por parte dos órgãos
estatais  responsáveis  pela  apuração  e  julgamento  de  crimes  previstos  no  Código  Penal  e  na
legislação especial; 

CONSIDERANDO que as medidas judiciais requeridas em procedimentos criminais,
em  tal  situação  de  excepcionalidade  institucional,  reclamam  por  atuação  rápida  e  eficaz  do
Judiciário, não conseguida satisfatoriamente na atual estrutura funcional do Poder, 

CONSIDERANDO também a necessidade de imprimir maior celeridade na instrução e
julgamento de processos criminais em curso nas Comarcas e Varas do Estado de Alagoas, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS
CRIMINAIS 

Art.  1º  Instituir  a  Central  de  Inquéritos  Policiais  e  Procedimentos  Investigatórios
Criminais da Comarca da Capital para controlar e exercer a atividade jurisdicional requisitada nos
inquéritos  policiais  e  demais  atos  administrativos  da  esfera  penal,  que  posteriormente  serão
distribuídos às Varas competentes. 



Art. 2º A Central também funcionará no período de Plantão Judiciário da Comarca da
Capital. 

Art. 3º Os procedimentos de que trata o art. 1º desta Resolução serão remetidos pela
autoridade policial à Secretaria da Central de Inquéritos, onde se procederá ao registro. 

Art. 3º Os procedimentos de que trata o art. 1º desta Resolução serão remetidos pela
autoridade  policial  à  Secretaria  da  Central  de  Inquéritos,  onde  se  procederá  ao  registro  e
distribuição para a vara criminal específica, permanecendo os autos na Central até a conclusão.
(Redação dada pela Resolução nº 10, de 15 de agosto de 2006)

Art.  4º  Os  inquéritos  policiais  remetidos  à  Central  de  Inquéritos,  desde  que  não
contenham  vícios  ou  irregularidades  capazes  de  os  invalidar,  deverão  ser  encaminhados,  via
Distribuição, a uma das varas criminais para oferecimento de denúncia ou queixa, pelo titular da
ação penal, quando se tratar de ilícito penal. 

Art.  4º  Os  inquéritos  policiais  remetidos  à  Central  de  Inquéritos,  desde  que  não
contenham vícios ou irregularidades capazes de os invalidar, após a conclusão com a expedição do
relatório, deverão ser encaminhados, via Distribuição do Fórum, a uma das varas criminais para
oferecimento de denúncia ou queixa, pelo titular da ação penal, quando se tratar de ilícito penal.
(Redação dada pela Resolução nº 10, de 15 de agosto de 2006)

Art. 5º Os procedimentos instaurados a requerimento das partes, visando a instruir ação
penal privada (art. 19 do CPP), depois de saneados pela Central de Inquéritos, serão encaminhados,
via distribuição, a uma das varas criminais onde deverão aguardar a iniciativa do titular da ação
penal. 

Art.  6º  O Presidente do Tribunal  de Justiça designará os Juízes  que funcionarão na
Central de Inquéritos, dentre eles o Juiz Coordenador. 

Art. 7º Compete aos Juízes em exercício na Central de Inquéritos: (Redação dada pela
Resolução nº 10, de 15 de agosto de 2006)

Art. 7º Compete aos Juízes em exercício na Central de Inquéritos, em conjunto com o
Juiz da Vara:” 

I - determinar a distribuição por prevenção, quando for o caso; 

II  -  decidir  a  respeito  de  medidas  judiciais  em  inquéritos  policiais  e  demais
procedimentos reservados à fase inquisitorial; 

III - decidir sobre matéria de caráter emergencial situada no âmbito de sua competência,
durante o Plantão Judiciário; 

IV  -  determinar  o  arquivamento  de  inquérito,  peça  informativa  ou  outro  feito  de
natureza criminal, na forma da lei,  ou tomar as providências previstas no art.  28 do Código de
Processo Penal. 



Art. 8º Os inquéritos já distribuídos permanecerão nas respectivas Varas Criminais, até
que sirvam de base para o início da ação penal ou sejam arquivados, mesmo na hipótese de retorno
ao órgão policial de origem. 

CAPÍTULO II 

DO MUTIRÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS 

Art.  9º  Fica  instituído  o  Mutirão  de  Processos  e  Procedimentos  Criminais  com  a
finalidade  de  promover  meios  para  aperfeiçoar  a  tramitação  e  julgamento  de  processos  e
procedimentos criminais, cuja execução resultará no estabelecimento de competência a Magistrados
que atuarão nas Comarcas e Varas Criminais que necessitem de agilização de feitos em curso. 

Art.  10.  A medida  de  que  trata  esta  Resolução  poderá  ser  implantada  em qualquer
Comarca  ou Vara  do Estado de  Alagoas,  mediante  determinação do Presidente  do Tribunal  de
Justiça. 

Art. 11. O Presidente do Tribunal de Justiça designará os juízes que participarão das
atividades judiciais, e dentre estes os que exercerão a função de coordenação, bem assim o pessoal
de apoio necessário e as unidades do Poder Judiciário onde serão realizados os trabalhos. 

Art. 11. O Presidente do Tribunal de Justiça designará os juízes que participarão das
atividades judiciais, em conjunto com o Juiz da Vara ou Comarca, e dentre aqueles os que exercerão
a  função  de  coordenação,  bem  assim  o  pessoal  de  apoio  necessário  e  as  unidades  do  Poder
Judiciário onde serão realizados os trabalhos. (Redação dada pela Resolução nº 11, de 21 de agosto
de 2006)

Art. 12. Caberá ainda ao Presidente do Tribunal de Justiça definir, genericamente ou em
cada  caso,  os  horários  de  execução  das  atividades  do  Mutirão  de  Processos  e  Procedimentos
Criminais, inclusive decretar expediente forense excepcional em sábados e domingos, bem como
disciplinar, quando necessário, os procedimentos a serem concretamente adotados. 

Art.  13.  Os  magistrados  que  forem  designados  para  as  atividades  excepcionais
funcionarão  em  todos  os  atos  jurisdicionais  do  ofício,  podendo  proferir  despachos,  sentenças,
presidir audiências e sessões do Tribunal do Júri. 

Art.  14.  Esta  Resolução entra em vigor na data de sua publicação,  revogando-se as
disposições em contrário. 
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