ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO nº 23/2007
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO
FÓRUM DA COMARCA DE PÃO DE AÇÚCAR.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições,
CONSIDERANDO o decisum emanado do Procedimento de Controle Administrativo nº
344 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a Resolução nº 13, de 19 de junho de 2007,
deste Tribunal de Justiça;
CONSIDERANDO a proposição formulada pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente
desta Corte e corroborada por todos os seus pares, de nomear o Fórum da Comarca de Pão de
Açúcar Dr. ÁTILA PINTO MACHADO, na qual se afirmou, nos termos do art. 2º, inciso I, da
Resolução n. 13/07, ser o ante-referido Magistrado merecedor de tal singular tributo, tendo
atuado na Judicatura Estadual por cerca de 15 (quinze) anos, sendo 11 (onze) destes dedicados
ao município de Pão de Açúcar;
CONSIDERANDO ainda ter sido o Dr. ÁTILA PINTO MACHADO, eminente homem
público com relevantes serviços prestados ao Estado de Alagoas, reconhecido pela comunidade
jurídica e de sobremaneira pelo povo sertanejo, como um marco referencial de cultura, correção
e justeza, não olvidando agir sempre e ininterruptamente, de maneira célere e efetiva, nas ações e
demandas sob sua responsabilidade;
CONSIDERANDO os efetivos misteres por ele desempenhados, em seu tirocínio de
infatigável e indefessa luta pelo crescimento da educação em nosso Estado, mormente seu
incentivo diuturno à formação moral e cidadã da juventude de Pão de Açúcar;
CONSIDERANDO, enfim, sua biografia de inquestionáveis serviços prestados a esta
Colenda Corte de Justiça e ao Estado de Alagoas, como Escrevente, Tabelião, Advogado,
Adjunto de Promotor e Magistrado, onde, continuamente, com irretocável retidão de caráter,
perenizou-se na memória do povo alagoano, como exemplo de probidade e respeito à coisa
pública, deixando um legado de garra, dedicação e empenho na construção da exemplar efígie
que se perfaz de sua luzidia vida profissional; e

CONSIDERANDO, finalmente, o que decidiu o Plenário do Tribunal de Justiça, em
sessão realizada nesta data;
RESOLVE:
Art. 1º Denominar Fórum Dr. ÁTILA PINTO MACHADO, o Prédio-Sede da Comarca
de Pão de Açúcar.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Maceió, 13 de novembro de 2007.
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