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Legislação Específica

LEI COMPLEMENTAR Nº 59 de 18 de Janeiro de 2001 –  
Atualizada até dezembro de 2014.

Esta lei dispõe sobre a organização e Divisão 
Judiciárias do estado de Minas Gerais.

DA ORGANIZAÇÃO E  
DIVISÃO JUDICIÁRIAS

LIVRO I

Das Circunscrições e  
Dos Órgãos de Jurisdição

TÍTULO I

Das Circunscrições

Art. 1º O território do Estado, para a administra-
ção da justiça, em primeira instância, divide-se 
em comarcas, conforme as relações constantes 
nos Anexos desta Lei Complementar.

§ 1º A prestação jurisdicional no Estado, em 
segunda instância, compete aos Desembar-
gadores e Juízes convocados do Tribunal de 
Justiça e aos Juízes do Tribunal de Justiça 
Militar.

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, or-
çamentária, operacional e patrimonial dos 
tribunais a que se refere o § 1º será exercida 
pela Assembleia Legislativa, na forma defi-
nida em seu Regimento Interno.

§ 3º (Vetado)

§ 4º (Vetado).

Art. 2º O órgão competente do Tribunal de Jus-
tiça, nas condições e limites que estabelecer, 

poderá estender a jurisdição dos Juízes de pri-
meiro grau para comarcas, contíguas ou não, vi-
sando aos seguintes objetivos:

I – solução para acúmulo de serviço que não 
enseje criação de vara ou comarca; e

II – produção mínima que justifique o cargo.

Art. 3º A comarca constitui-se de um ou mais 
municípios, em área contínua, sempre que pos-
sível, e tem por sede a do município que lhe der 
o nome.

§ 1º As comarcas poderão subdividir-se em 
distritos e subdistritos judiciários.

§ 2º A relação das comarcas e dos municí-
pios que as integram é a constante no Ane-
xo II desta lei.

Art. 4º O distrito e o subdistrito judiciários cons-
tituem-se de um ou mais distritos ou subdistri-
tos administrativos, assim criados em lei.

Parágrafo único. O Juiz poderá transferir a 
realização de atos judiciais da sede para os 
distritos.

Art. 5º São requisitos:

I – para a criação de comarca:

a) população mínima de dezoito mil habi-
tantes na comarca;

b) número de eleitores superior a treze mil 
na comarca;

c) movimento forense anual, nos municí-
pios que compõem a comarca, de, no míni-
mo, quatrocentos feitos judiciais, conforme 
estabelecer resolução do órgão competente 
do Tribunal de Justiça;
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II – para a instalação de comarca:

a) edifício público de domínio do Estado 
com capacidade e condições para a instala-
ção de fórum, delegacia de polícia, cadeia 
pública e quartel do destacamento policial;

b) (Revogada pelo inciso I do art. 117 da Lei 
Complementar nº 135, de 27/6/2014.)

Art. 6º Entregue a documentação a que se refe-
re o art. 5º, o Corregedor-Geral de Justiça fará 
inspeção local e apresentará relatório circuns-
tanciado, dirigido ao órgão competente do Tri-
bunal de Justiça, opinando sobre a criação ou a 
instalação da comarca.

§ 1º Se o órgão competente do Tribunal de 
Justiça decidir pela criação da comarca, ela-
borará projeto de lei complementar e o en-
caminhará à Assembleia Legislativa ou, se 
decidir pela instalação, expedirá resolução, 
determinando-a.

§ 2º Determinada a instalação, o Presidente 
do Tribunal de Justiça designará data para a 
respectiva audiência solene, que será pre-
sidida por ele ou por Desembargador espe-
cialmente designado.

§ 3º Será lavrada ata da audiência, em livro 
próprio, e dela serão feitas cópias autenti-
cadas para remessa ao Tribunal de Justiça, 
à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Tribunal 
Regional Eleitoral, ao Governador do Estado 
e à Assembleia Legislativa, destinando-se o 
livro à lavratura de termos de exercício de 
magistrados da comarca.

§ 4º Instalada a comarca e especificados 
seus distritos judiciários, ficarão automati-
camente criados os seus serviços notariais 
e de registro.

§ 5º Haverá, no distrito sede da comarca 
instalada, os seguintes serviços notariais e 
de registros:

I – dois Serviços de Tabelionato de Notas 
nas comarcas de primeira e segunda ent-
rância, e, nas de entrância especial, mais 
um Tabelionato de Notas por vara acima de 

dez, até o máximo de dez Tabelionatos de 
Notas na comarca;

II – um Serviço de Registro de Imóveis;

III – um Serviço de Registro das Pessoas Na-
turais, Interdições e Tutelas;

IV – um Serviço de Protestos de Títulos;

V – um Serviço de Títulos e Documentos e 
das Pessoas Jurídicas.

Art. 7º O órgão competente do Tribunal de Justi-
ça suspenderá as atividades jurisdicionais da co-
marca que, por três anos consecutivos, segundo 
verificação dos assentamentos da Corregedoria-
-Geral de Justiça, deixar de atender aos requi-
sitos mínimos que justificaram a sua criação, 
anexando-se seu território ao de sua comarca 
de origem.

Parágrafo único. Após a suspensão de que 
trata o caput deste artigo, o Tribunal de Jus-
tiça encaminhará ao Poder Legislativo pro-
jeto de lei complementar que estabeleça a 
extinção da comarca.

Art. 8º As comarcas classificam-se como:

I – de entrância especial as que têm cinco 
ou mais varas instaladas, nelas compreendi-
das as dos Juizados Especiais, e população 
igual ou superior a cento e trinta mil habi-
tantes;

II – de primeira entrância as que têm ape-
nas uma vara instalada; e

III – de segunda entrância as que não se en-
quadram nos incisos I e II deste artigo.

Parágrafo único. Para fins de classificação 
da comarca, nos termos do inciso I do ca-
put, a comprovação do número de habitan-
tes se dará por estimativa anual, publicada 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística – IBGE, nos termos do 
art. 102 da Lei Federal nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992.

Art. 8º-A São instituídas nas comarcas do Esta-
do as Centrais de Conciliação, às quais compe-
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tirá, a critério do Juiz de Direito da Vara, pro-
mover a prévia conciliação entre as partes, nas 
causas que versem sobre direitos que admitam 
transação.

§ 1º Compete ao órgão competente do Tri-
bunal de Justiça, mediante resolução, regu-
lamentar o funcionamento das Centrais de 
Conciliação e autorizar a sua instalação.

§ 2º (Revogado pelo inciso II do art. 117 da 
Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)

§ 3º Atuarão nas Centrais de Conciliação 
conciliadores não remunerados escolhidos 
entre pessoas de reconhecida capacidade e 
reputação ilibada, facultada a escolha entre 
estagiários dos cursos de direito, de psicolo-
gia, de serviço social e de relações públicas.

TÍTULO II

Dos Órgãos de Jurisdição

Art. 9º O Poder Judiciário é exercido pelos se-
guintes órgãos:

I – Tribunal de Justiça;

II – Tribunal de Justiça Militar;

III (Revogado pelo inciso III do art. 117 da 
Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)

IV – Juízes de Direito;

V – Tribunais do Júri;

VI – Conselhos e Juízes de Direito do Juízo 
Militar;

VII – Juizados Especiais.

§ 1º Os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos e as suas decisões 
serão fundamentadas, sob pena de nulida-
de, sem prejuízo de, em determinados atos, 
a presença ser limitada aos advogados e De-
fensores Públicos e às partes, ou somente 
àqueles, nas hipóteses legais em que o inte-
resse público o exigir.

§ 2º As decisões administrativas dos Tri-
bunais serão motivadas, e as disciplinares, 
tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros ou do respectivo órgão espe-
cial.

§ 3º Ressalvado o disposto no art. 10 desta 
lei, em cada comarca haverá um Juiz de Di-
reito, Tribunal do Júri e outros órgãos que a 
lei instituir.

§ 4º O órgão competente do Tribunal de 
Justiça determinará a instalação dos órgãos 
jurisdicionais de primeiro e segundo graus 
instituídos por Lei no Estado, incluídos os 
dos Juizados Especiais.

§ 5º Fica assegurada sustentação oral aos 
advogados, aos Defensores Públicos e, 
quando for o caso, aos Procuradores de Jus-
tiça, nas sessões de julgamento, nos termos 
do regimento interno.

LIVRO II

Dos Tribunais e Dos Juízes Comuns

TÍTULO I

Do Tribunal de Justiça

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 11. O Tribunal de Justiça, órgão supremo do 
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, tem 
sede na Capital e jurisdição em todo o território 
do Estado.

§ 1º São cento e quarenta os cargos de De-
sembargador do Tribunal de Justiça, dos 
quais um será o de Presidente; três, os de 
Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-
-Geral de Justiça.

§ 2º Um quinto dos lugares do Tribunal de 
Justiça será preenchido por advogados e 
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membros do Ministério Público, em confor-
midade com o disposto na Constituição Fe-
deral.

Art. 12. O acesso ao cargo de Desembargador 
dar-se-á mediante promoção por antigüidade 
e por merecimento, alternadamente, apurados 
entre os Juízes de Direito integrantes da entrân-
cia especial.

CAPÍTULO II
DA DIREÇÃO

Art. 13. São cargos de direção o de Presidente, 
os de Vice-Presidente e o de Corregedor-Geral 
de Justiça.

§ 1º O Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça terão manda-
to de dois anos, vedada a reeleição, e se-
rão eleitos entre os Desembargadores mais 
antigos do Tribunal, pela maioria de seus 
membros.

§ 2º É obrigatória a aceitação do cargo, sal-
vo recusa manifestada antes da eleição.

§ 3º Não poderá concorrer aos cargos de 
Presidente, de Vice-Presidente e de Corre-
gedor-Geral de Justiça nem ao de membro 
do Tribunal Regional Eleitoral o Desembar-
gador que não estiver com o serviço em dia, 
e, se votado, o voto será considerado nulo.

§ 4º O Desembargador que tiver exercido 
cargo de direção por quatro anos não figu-
rará entre os elegíveis até que se esgotem 
todos dos nomes na ordem de antigüidade.

§ 5º Havendo renúncia de cargo ou assun-
ção não eventual do titular a outro cargo de 
direção no curso do mandato, considerar-
-se-ão, para todos os efeitos, como comple-
tados os mandatos para os quais foi eleito o 
Desembargador.

§ 6º (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

Art. 14. O Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça não integrarão as 
Câmaras, mas ficarão vinculados ao julgamento 
dos processos que lhes tenham sido distribuí-
dos até o dia da eleição, participando, também, 
da votação nas questões administrativas.

Parágrafo único. (Revogado pelo art. 30 da 
Lei Complementar nº 85, de 28/12/2005.)

Art. 14-A. O Presidente do Tribunal de Justiça 
poderá convocar até quatro Juízes de Direito 
para servirem como auxiliares da Presidência e 
um para cada Vice-Presidência, os quais ficarão 
afastados de suas funções, sem prejuízo da anti-
guidade e do direito à promoção.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal 
poderá convocar Juízes Auxiliares acima do 
limite previsto no caput, desde que se justi-
fique a medida, após autorização do órgão 
competente do TJMG e observada a legisla-
ção nacional pertinente.

Art. 15. A competência e as atribuições do Pre-
sidente, dos Vice-Presidentes e do Corregedor-
-Geral de Justiça serão estabelecidas no Regi-
mento Interno do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. (Revogado pelo inciso IV 
do art. 117 da Lei Complementar nº 135, de 
27/6/2014.)

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 16. São órgãos do Tribunal de Justiça:

I – o Tribunal Pleno;

II – o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;

III – a Corregedoria-Geral de Justiça;

IV – (Revogado pelo inciso V do art. 117 da 
Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)

V – (Revogado pelo inciso V do art. 117 da 
Lei Complementar nº 135, de 27/6/2014.)

VI – as Comissões;
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VII – as câmaras e os demais órgãos que fo-
rem previstos em seu Regimento Interno.

Parágrafo único – Os órgãos do Tribunal de 
Justiça terão sua composição, atribuições e 
competências estabelecidas no Regimento 
Interno.

CAPÍTULO VI
DA CORREGEDORIA-GERAL  

DE JUSTIÇA

Art. 23. A Corregedoria-Geral de Justiça tem 
funções administrativas, de orientação, de fisca-
lização e disciplinares, a serem exercidas em sua 
secretaria, nos órgãos de jurisdição de primeiro 
grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primei-
ro grau e nos serviços de notas e de registro do 
Estado, observado o disposto nesta Lei Comple-
mentar e, no que couber, no Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral de 
Justiça terá funções fiscalizadora e discipli-
nar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal 
de Justiça.

Art. 24. O Corregedor-Geral de Justiça fica dis-
pensado das funções jurisdicionais, exceto em 
declaração de inconstitucionalidade.

Art. 25. São auxiliares do Corregedor-Geral de 
Justiça:

I – os Juízes Auxiliares da Corregedoria;

II – os Juízes de Direito.

Art. 26. Os Juízes Auxiliares da Corregedoria 
exercerão, por delegação, as atribuições do 
Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos 
Juízes de Direito, aos servidores do Poder Judi-
ciário e aos notários e registradores e seus pre-
postos.

§ 1º O Corregedor-Geral de Justiça poderá 
indicar até dez Juízes de Direito titulares 
de varas, de unidades jurisdicionais ou Au-
xiliares da Comarca de Belo Horizonte para 

exercerem a função de Juiz Auxiliar da Cor-
regedoria, os quais serão designados pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2º A designação será feita para período 
correspondente ao mandato do Correge-
dor-Geral de Justiça que fizer a indicação, 
permitida a recondução, ficando o Juiz Au-
xiliar da Corregedoria afastado das funções 
jurisdicionais.

§ 3º A vara ou o cargo da unidade jurisdi-
cional de que o Juiz designado for titular ou 
o cargo de Juiz de Direito Auxiliar por ele 
ocupado permanecerão vagos durante o 
período de seu exercício na função de Juiz 
Auxiliar da Corregedoria.

§ 4º Cessado o exercício da função de Juiz 
Auxiliar da Corregedoria, o Juiz de Direito 
reassumirá, imediatamente, o exercício na 
vara ou no cargo da unidade jurisdicional de 
que é titular, e o Juiz de Direito Auxiliar re-
tornará à sua função anterior.

Seção I
DAS ATRIBUIÇÕES DO  

CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 27. (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

Art. 28. (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO  

JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA

Art. 29. São atribuições do Juiz Auxiliar da Cor-
regedoria:

I – exercer, quando designado pelo Corre-
gedor-Geral de Justiça, a direção do foro da 
Comarca de Belo Horizonte;

II – fazer as sindicâncias e correições que 
lhe forem especialmente cometidas;

III – auxiliar em inspeção e correição;
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IV – exercer a delegação que o Corregedor-
-Geral de Justiça lhe fizer.

Seção III
DAS CORREIÇÕES

Art. 30. A correição será:

I – extraordinária, quando realizada pelo 
Corregedor-Geral de Justiça;

II – ordinária, quando realizada por Juiz de 
Direito, no limite de sua competência.

Art. 31. A correição consiste na fiscalização dos 
serviços do foro judicial, dos serviços notariais 
e de registro, dos serviços da Justiça de Paz, da 
polícia judiciária e dos presídios, para verificar-
-lhes a regularidade e para conhecer de recla-
mação ou denúncia apresentada.

§ 1º O procedimento da correição será esta-
belecido pela Corregedoria-Geral de Justiça 
e ocorrerá anualmente.

§ 2º O Juiz de Direito da comarca fiscaliza-
rá o cumprimento das determinações do 
Corregedor-Geral ou do Juiz Auxiliar da Cor-
regedoria, prestando-lhes as informações 
devidas.

TÍTULO III

Da Jurisdição de Primeiro Grau

CAPÍTULO I
Disposição Geral

Art. 52. A jurisdição de primeiro grau é exercida 
por:

I – Juiz de Direito;

II – Tribunal do Júri;

III – Juizados Especiais.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA JURISDIÇÃO  

DE PRIMEIRO GRAU

Seção I
DO JUIZ DE DIREITO

Subseção I
DA INVESTIDURA

Art. 53. A investidura inicial ocorrerá com a pos-
se e o exercício nas funções do cargo de Juiz de 
Direito Substituto, decorrente de nomeação 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 54. O Juiz de Direito Substituto exercerá as 
funções que lhe forem atribuídas pelo Presiden-
te do Tribunal de Justiça, observada a conveni-
ência e a oportunidade de sua lotação em prol 
do interesse público.

Seção III
DOS JUIZADOS ESPECIAIS  

CÍVEIS E CRIMINAIS

Subseção I
DA ESTRUTURA DO SISTEMA  

DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Art. 82. São órgãos que integram o Sistema dos 
Juizados Especiais:

I – a Turma de Uniformização de Jurispru-
dência dos Juizados Especiais;

II – as Turmas Recursais; e

III – os Juizados Especiais.

Subseção II
DA SUPERVISÃO DO SISTEMA  

DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Art. 83. As atividades do Sistema dos Juizados 
Especiais serão supervisionadas por órgão co-
legiado específico do Tribunal de Justiça, com 
composição e atribuições previstas no regimen-
to interno deste.
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Subseção III
DAS TURMAS RECURSAIS

Art. 84. Para o julgamento dos recursos inter-
postos contra decisões dos Juizados Especiais, 
as comarcas poderão ser reunidas em grupos ju-
risdicionais, constituídos por uma ou mais Tur-
mas Recursais, mediante proposta e aprovação 
dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1º Cada Turma Recursal será composta 
por, no mínimo, três Juízes de Direito, es-
colhidos entre os que atuam nas comarcas 
integrantes do respectivo grupo jurisdicio-
nal e que, preferencialmente, pertençam ao 
Sistema dos Juizados Especiais.

§ 2º Os integrantes da Turma Recursal se-
rão designados para um período de dois 
anos, vedada a recondução, salvo quando 
não houver outro Juiz na sede do respectivo 
grupo jurisdicional.

§ 3º É vedada ao Juiz de Direito indicado 
para integrar Turma Recursal a recusa à in-
dicação e à primeira recondução.

§ 4º Mediante proposta e aprovação dos 
órgãos competentes do Tribunal de Justiça, 
poderá o Juiz de Direito ser designado para 
atuar, de forma exclusiva, em Turma Recur-
sal, desde que o Presidente do Tribunal de 
Justiça previamente designe Juiz Auxiliar ou 
Substituto para responder por suas atribui-
ções enquanto durar o afastamento.

§ 5º Quando não houver designação para 
atuar de forma exclusiva, o número de pro-
cessos julgados pelo Juiz de Direito como 
relator de Turma Recursal será compensado 
na distribuição de processos da sua vara de 
origem.

§ 6º O Tribunal de Justiça, por seus órgãos 
competentes, poderá criar Turmas Recur-
sais, definindo, no ato da criação, sua sede 
e competência territorial.

§ 7º A designação dos Juízes de Turma Re-
cursal será precedida de edital, obedecidos 
os critérios de antiguidade e merecimento.

§ 8º Não havendo candidatos inscritos, a 
designação dos Juízes de Turma Recursal 
prescindirá da exigência prevista no § 7º.

§ 9º Os processos em que o Juiz atuar como 
relator serão contados no seu mapa de pro-
dutividade.

§ 10. A cada grupo jurisdicional correspon-
derá uma Secretaria, na forma de ato nor-
mativo expedido pelo órgão competente do 
Tribunal de Justiça.

Art. 84-A. Compete à Turma Recursal processar 
e julgar recursos, embargos de declaração de 
seus acórdãos e mandados de segurança contra 
atos de Juízes de Direito do Sistema dos Juiza-
dos Especiais e contra seus próprios atos, bem 
como o habeas corpus impetrado contra atos 
de Juízes de Direito do Sistema, além de outros 
previstos em lei.

Parágrafo único. Compete ao Juiz-Presiden-
te de Turma Recursal processar e exercer o 
juízo de admissibilidade de recursos extra-
ordinários contra decisões da Turma e pre-
sidir o processamento do agravo de instru-
mento interposto contra suas decisões.

Art. 84-B. Os serviços de escrivania das Turmas 
Recursais serão realizados na respectiva Secre-
taria de Juízo de cada Turma Recursal da comar-
ca-sede, conforme disposto em ato expedido 
pelo Tribunal Justiça.

Subseção IV
DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SUAS 

UNIDADES JURISDICIONAIS

Art. 84-C. Os Juizados Especiais são constituídos 
de unidades jurisdicionais compostas por, no 
máximo, três Juízes de Direito.

§ 1º Nas comarcas onde houver um só cargo 
de Juiz do Sistema dos Juizados Especiais, 
haverá uma unidade jurisdicional.

§ 2º Nas comarcas onde houver dois ou 
mais cargos de Juiz do Sistema dos Juizados 
Especiais, haverá uma ou mais unidades 
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jurisdicionais, conforme dispuser o órgão 
competente do Tribunal de Justiça.

§ 3º Nas comarcas onde houver apenas 
uma unidade jurisdicional, a competência 
será plena e mista.

§ 4º Nas comarcas onde houver mais de 
uma unidade jurisdicional, o órgão compe-
tente do Tribunal de Justiça fixará a distri-
buição de competência entre elas.

§ 5º As unidades jurisdicionais de mesma 
competência serão numeradas ordinalmen-
te.

§ 6º Poderão atuar nas unidades jurisdicio-
nais, quando necessário, Juízes de Direito 
Auxiliares e Juízes de Direito Substitutos, 
designados pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, com a mesma competência dos ti-
tulares.

§ 7º Cada unidade jurisdicional contará com 
uma secretaria, cuja lotação será definida 
pelo órgão competente do Tribunal de Jus-
tiça, mediante resolução.

§ 8º Na Comarca de Belo Horizonte, um dos 
Juízes de Direito do Sistema dos Juizados 
Especiais será designado pelo Corregedor-
-Geral de Justiça para exercer a função de 
Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da 
referida Comarca.

§ 9º A designação prevista no § 8º deste ar-
tigo será feita para período correspondente, 
no máximo, ao mandato do Corregedor-Ge-
ral de Justiça que fizer a indicação, permiti-
da nova indicação.

§ 10. O cargo de Juiz de Direito do Sistema 
dos Juizados Especiais de que seja titular 
o Juiz designado nos termos do § 8º deste 
artigo permanecerá vago durante o perío-
do em que seu titular exercer a função de 
Juiz-Coordenador dos Juizados Especiais da 
Comarca de Belo Horizonte.

§ 11. Cessado o exercício da função de Juiz-
-Coordenador dos Juizados Especiais da Co-
marca de Belo Horizonte, o Juiz reassumirá, 

imediatamente, o exercício do cargo do Sis-
tema dos Juizados Especiais de que é titular.

§ 12. A critério do Tribunal de Justiça, um 
dos Juízes de Direito do Sistema dos Juiza-
dos Especiais poderá, temporariamente, ser 
dispensado de suas atividades jurisdicio-
nais, a fim de auxiliar o Juiz-Coordenador, 
na hipótese de excesso de trabalho a cargo 
deste.

Art. 84-D. Os cargos de Juiz de Direito que inte-
gram o Sistema dos Juizados Especiais de uma 
mesma comarca serão numerados ordinalmen-
te.

§ 1º A titularização do Magistrado nos Jui-
zados Especiais dar-se-á, em cada comarca, 
mediante promoção ou remoção para um 
dos cargos a que se refere o caput deste ar-
tigo.

§ 2º Se o interesse da prestação jurisdicio-
nal o recomendar, o Tribunal de Justiça po-
derá determinar a movimentação do Juiz de 
Direito de uma para outra unidade jurisdi-
cional da mesma comarca.

Art. 84-E. Atuarão nos Juizados Especiais, como 
auxiliares da Justiça, conciliadores, sem vínculo 
estatutário ou empregatício, escolhidos entre 
pessoas de reconhecida capacidade e reputação 
ilibada.

Parágrafo único. As atividades do concilia-
dor são consideradas serviço público hono-
rário de relevante valor.

Art. 84-F. Os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais têm competência para o processamento, a 
conciliação, o julgamento e a execução por títu-
lo judicial ou extrajudicial das causas cíveis de 
menor complexidade e de infrações penais de 
menor potencial ofensivo definidas na legisla-
ção federal pertinente.

Art. 84-G. Na comarca onde não existir ou onde 
não tiver sido instalada unidade jurisdicional de 
Juizado Especial, os feitos da competência dos 
Juizados Especiais tramitarão perante o Juiz de 
Direito com jurisdição comum e a respectiva 
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secretaria, observado o procedimento especial 
estabelecido na legislação nacional pertinente.

Art. 84-H. Os Juizados Especiais da Fazenda Pú-
blica são competentes para processar, conciliar, 
julgar e executar causas cíveis de interesse do 
Estado e dos municípios, e das autarquias, fun-
dações e empresas públicas a eles vinculadas, 
até o valor de sessenta salários mínimos, nos 
termos da legislação nacional pertinente.

Subseção V
DO FUNCIONAMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS

Art. 85. Os Juizados Especiais poderão funcio-
nar descentralizadamente, em unidades instala-
das em municípios ou distritos que compõem as 
comarcas, bem como nos bairros do município-
-sede, até mesmo de forma itinerante, confor-
me disposto em ato expedido pelo Tribunal de 
Justiça.

Art. 85-A Os Juizados Especiais funcionarão em 
dois ou mais turnos, conforme horário fixado 
pelo órgão indicado no Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça.

Art. 85-B. Os Serviços Auxiliares da Justiça, pre-
vistos no art. 252 desta Lei Complementar, sem 
prejuízo do desempenho de suas atribuições, 
darão apoio aos Juizados Especiais.

TÍTULO II

Da Magistratura da Justiça Comum

Art. 163. A magistratura da justiça comum com-
preende os cargos de:

I – Juiz de Direito Substituto;

II – Juiz de Direito de Primeira Entrância;

III – Juiz de Direito de Segunda Entrância;

IV – Juiz de Direito de Entrância Especial;

V – (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

VI – Desembargador.

LIVRO V

Dos Órgãos Auxiliares da Justiça

TÍTULO I

Da Discriminação dos  
Órgãos Auxiliares

Art. 236. Nos Tribunais e nos Fóruns haverá ór-
gãos auxiliares da Justiça.

Art. 237. São órgãos auxiliares dos Tribunais:

I – a Secretaria do Tribunal de Justiça;

II – a Secretaria da Corregedoria-Geral de 
Justiça;

III – (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

IV – a Secretaria do Tribunal de Justiça Mi-
litar.

Art. 238. São órgãos auxiliares dos Juízos:

I – as Secretarias do Juízo;

II – os Serviços Auxiliares do Diretor do 
Foro;

III – os Auxiliares de Encargo;

IV – as Secretarias de Juízo Militar, previstas 
no art. 198 desta lei;

V – as Secretarias das unidades jurisdicio-
nais do Sistema dos Juizados Especiais, pre-
vistas no art. 84-C, § 7º, desta Lei Comple-
mentar.

VI – as Secretarias dos grupos jurisdicionais 
de Turmas Recursais.
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TÍTULO II

Dos Órgãos Auxiliares dos Tribunais

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 239. A organização e as atribuições da Se-
cretaria do Tribunal de Justiça serão fixadas em 
regulamento expedido pelo Tribunal.

Art. 240. O Quadro dos Servidores da Secretaria 
é fixado em lei de iniciativa do Tribunal de Jus-
tiça.

Art. 241. A nomeação para os cargos integran-
tes do quadro a que se refere o art. 240 será 
feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de 
acordo com as condições e a forma de provi-
mento estabelecidas em lei.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DA  

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 242. O Tribunal de Justiça estabelecerá, por 
meio de regulamento, a organização e as atri-
buições da Secretaria da Corregedoria-Geral 
de Justiça, que será integrada administrativa 
e financeiramente à Secretaria do Tribunal de 
Justiça e funcionará sob a superintendência do 
Corregedor-Geral de Justiça.

Art. 243. O Quadro dos Servidores da Secreta-
ria da Corregedoria-Geral de Justiça será fixado 
conforme o disposto no art. 240, e a nomeação 
será feita de acordo com o art. 241.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DO  

TRIBUNAL DE ALÇADA

Art. 244. (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

Art. 245. (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

Art. 246. (Revogado pelo art. 30 da Lei Comple-
mentar nº 85, de 28/12/2005.)

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA MILITAR

Art. 247. O Tribunal de Justiça Militar estabele-
cerá, por meio de regulamento, a organização e 
as atribuições de sua Secretaria.

Art. 248. O Quadro dos Servidores da Secreta-
ria é o fixado em lei de iniciativa do Tribunal de 
Justiça, consoante proposta do Tribunal de Justi-
ça Militar, observado o disposto nos arts. 302 e 
303 desta lei.

Art. 249. A nomeação para os cargos integran-
tes do Quadro a que se refere o art. 248 será fei-
ta pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar, 
de acordo com as condições e a forma de provi-
mento estabelecidas em lei.

TÍTULO III

Dos Órgãos Auxiliares dos Juízos

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 250. O Quadro de Pessoal dos Servidores 
da Justiça de Primeira Instância é integrado:

I – pelos cargos de provimento efetivo cons-
tantes na legislação que contém o plano de 
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carreiras dos servidores do Poder Judiciário; 
e

II – pelos cargos de provimento em comis-
são previstos na legislação específica.

§ 1º A lotação e as atribuições dos cargos 
previstos no caput serão estabelecidas em 
ato normativo do órgão indicado no Regi-
mento Interno do Tribunal de Justiça.

§ 2º O ingresso nas carreiras previstas no 
inciso I do caput far-se-á mediante aprova-
ção em concurso público, perante comissão 
examinadora nomeada e composta nos ter-
mos estabelecidos no regimento interno do 
Tribunal de Justiça.

§ 3º Na realização do concurso público a 
que se refere o § 2º deste artigo, serão ob-
servados os princípios da centralização, 
para a abertura do concurso e a elaboração 
das provas, e da regionalização, para a apli-
cação das provas.

§ 4º A nomeação para os cargos integrantes 
do quadro a que se refere este artigo será 
feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
de acordo com as condições e a forma de 
provimento estabelecidas em lei.

CAPÍTULO II
DAS SECRETARIAS DO JUÍZO

Art. 251. A cada vara, unidade jurisdicional dos 
Juizados Especiais e grupo jurisdicional de Tur-
mas Recursais corresponde uma Secretaria de 
Juízo.

CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS AUXILIARES  

DA JUSTIÇA

Art. 252. São Serviços Auxiliares da Justiça os 
Serviços Auxiliares do Diretor do Foro.

Art. 253. Os quadros de lotação dos Serviços 
Auxiliares da Justiça serão fixados em ato nor-
mativo do órgão indicado no Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça.

Art. 254. O provimento efetivo dos cargos far-
-se-á por ato do Presidente do Tribunal de Jus-
tiça e dependerá de aprovação prévia em con-
curso público de provas, ou de provas e títulos, 
realizado nos termos dos arts. 258 e 259 desta 
lei, respeitando-se a ordem de classificação.

Art. 255. Em qualquer modalidade de provi-
mento de cargo, atender-se-á aos requisitos 
constantes na especificação da classe respecti-
va.

Art. 255-A. É requisito para a investidura em 
cargo de Oficial de Justiça a titularidaade do 
grau de bacharel em Direito.”.

CAPÍTULO IV
DOS AUXILIARES DE ENCARGO

Art. 256. São auxiliares de encargo:

I – o Perito;

II – o Depositário;

III – o Síndico;

IV – o Administrador;

V – o Intérprete.

Art. 257. Os auxiliares de encargo são nomeados 
pelo Juiz da causa, para nela servirem, quando 
necessário.
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