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Legislação Específica - MA 

DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO  
(art. 16 ao art. 61, § 5º da Lei Complementar nº 14/1991)

Seção I
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 17. O Tribunal de Justiça, com sede em São 
Luís e jurisdição em todo o Estado, órgão Su-
premo do Poder Judiciário Estadual, compor-
-se-á de 18 (dezoito) Desembargadores, dentre 
os quais serão escolhidos o Presidente, o Vice-
-Presidente e o corregedor Geral da Justiça, que 
tem as atribuições e competência previstas nes-
te Código e Regimento Interno.

Art. 18. O Tribunal funcionará em Plenário e em 
Câmaras isoladas e Reunidas, especificadas as 
especialidades destas e daquelas neste Código e 
no Regimento Interno.

§ 1º Cada Desembargador escolherá a Câ-
mara que desejar integrar, cabendo, sem-
pre, ao mais antigo, prioridade no direito de 
escolha.

§ 2º O novo Desembargador integrará a Câ-
mara em que servia seu antecessor, mas se 
até a data da posse for manifestada prefe-
rência pela vaga, por qualquer membro do 
Tribunal, aquele ocupará o lugar do mani-
festante.

§ 3º Terminado os seus mandatos ou cessa-
das suas funções o Presidente, o Vice-Pre-
sidente e o Corregedor Geral da Justiça, in-
tegrarão as Câmaras a que pertenciam seus 
respectivos sucessores.

§ 4º Se seus sucessores não integravam Câ-
maras, o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor Geral da Justiça, preencherão, 
respectivamente, as vagas dos que passa-

ram a ocupar os lugares deixados por aque-
les.

§ 5º são 04 (quatro) as câmaras isoladas, 
sendo 02 (duas) cíveis, 01 (uma) Criminal 
e 01 (uma) Especial de Férias, sendo esta 
composta do Presidente, Vice-Presidente, 
Corregedor Geral da Justiça e Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral.

§ 6º As Câmaras Isoladas, Cíveis e Criminais 
compor-se-ão de 05 (cinco) Desembargado-
res, sendo presididas pelo Vice-Presidente 
do Tribunal.

§ 7º As Câmaras Reunidas terão sua compo-
sição e funcionamento regulados no Regi-
mento Interno.

Art. 19. A investidura no Tribunal processar-
-se-á, alternadamente, por antiguidade e por 
merecimento, apurados na última entrância, 
podendo o Tribunal recusar o Juiz mais antigo, 
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
repetindo-se a votação, até fixar-se a escolha.

§ 1º No caso de merecimento, observado o 
disposto no art.93, inciso II, letras “a” e “b” 
da Constituição Federal, o Tribunal elabora-
rá, inicialmente, por escrutínio secreto, lista 
tríplice da qual escolherá, em seguida aque-
le que será promovido pelo Presidente do 
Tribunal.

§ 2º Para a escolha atenderá o Tribunal, 
principalmente, à integridade moral, com-
portamento social, cultura jurídica, e, ainda 
à operosidade dos Juízes na solução das li-
des, qualidades estas que constarão de rela-
tório da Presidência.
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Art. 20. Na composição do Tribunal 1/5 (um 
quinto) dos lugares será preenchido por advo-
gados, de notório saber jurídico, com mais de 
10 (dez) anos de efetiva atividade profissional 
e de Membros do Ministério Público Estadual, 
de notório merecimento, com mais de 10 (dez) 
anos de carreira, todos de reputação ilibada e 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de re-
presentação das respectivas classes.

§ 1º Recebidas as indicações, o Tribunal for-
mará lista tríplice enviando-a ao Poder Exe-
cutivo que nos 20 (vinte) dias subsequen-
tes, escolherá um de seus integrantes para 
nomeação.

§ 2º As vagas destinadas ao quinto consti-
tucional serão, alteradas e sucessivamente, 
preenchidas por advogados e por Membros 
do Ministério Público, de tal forma que, 
também sucessiva e alternadamente os re-
presentantes de uma dessas classes supe-
rem os da outra em uma unidade.

§ 3º Ao advogado nomeado Desembar-
gador computar-se-á, para efeito de apo-
sentadoria e disponibilidade, o tempo de 
exercício na advocacia, até o máximo de 15 
(quinze) anos.

Art. 21. O Tribunal elegerá o Presidente, o Vice-
-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça, por 
votação secreta, pela maioria dos seus mem-
bros efetivos, na primeira sessão do mês de 
dezembro, dentre seus Juízes mais antigos, em 
número correspondente aos dos cargos de dire-
ção, para mandato de 02 (dois) anos, proibida a 
reeleição.

§ 1º Quem tiver exercido quaisquer cargos 
de direção por 04 (quatro) anos, ou de Pre-
sidente, não figurará mais entre os elegí-
veis, até que se esgotem todos os nomes na 
ordem de antiguidade.

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

§ 3º A posse dos eleitos, que terá caráter 
solene, verificar-se-á no último dia útil ante-
rior a 31 (trinta e um) de dezembro.

§ 4º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica ao Juiz eleito, para completar período 
de mandato inferior a 01 (um) ano.

§ 5º Na mesma data será eleito pelo Tribu-
nal o Diretor do Fórum da Comarca de São 
Luís, com mandato de 02 (dois) anos.

Art. 22. O Tribunal funcionara com a presença, 
pelo menos, de 09 (nove) Desembargadores, 
além do Presidente. Os seus julgamentos serão 
tomados por maioria de votos.

§ 1º Os julgamentos de cada Câmara, tam-
bém tomados por maioria de votos, serão 
realizados, no mínimo, por 03 (três) Desem-
bargadores.

§ 2º Em suas licenças, férias, faltas ou im-
pedimentos, será o Presidente substituído 
pelo Vice-Presidente e este pelos demais 
membros, na ordem decrescente de anti-
guidade.

§ 3º Faltando ou sendo impedido Desem-
bargador que não seja Relator ou Revisor, 
será ele substituído pelo Presidente que po-
derá adiar o julgamento, no máximo, por 10 
(dez) dias, passando desde logo, a ser Juiz 
certo para o feito, com exclusão do substi-
tuído.

Art. 23. Em caso de afastamento, a qualquer tí-
tulo, por período superior a 30 (trinta) dias, os 
feitos em poder do Magistrado, exceto aqueles 
em que tenha lançado relatório, bem como os 
que pôs em mesa para julgamento, serão re-
distribuídos aos demais membros da Câmara 
mediante oportuna compensação. Os feitos em 
que seja Revisor passarão ao substituto legal.

Parágrafo único. O julgamento que tiver 
sido iniciado prosseguirá computando-se os 
votos já proferidos, mesmo sem a presença 
do Relator.

Art. 24. Quando o afastamento for por período 
igual ou superior a 03 (três) dias úteis serão re-
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distribuídos, mediante oportuna compensação, 
os “Habeas Corpus”, os Mandados de Seguran-
ça, e os feitos que, consoante fundada alegação 
do interessado reclamem solução urgente. Em 
caso de vaga, ressalvados esses processos, os 
demais serão atribuídos ao nomeado para pre-
enchê-la.

Art. 25. Para compor o “quorum” de julgamento 
o Magistrado, nos casos de ausência ou impe-
dimento eventual, será substituído por membro 
de outra Câmara, na ordem de antiguidade e de 
preferência da mesma área de especialização, 
na forma prevista do Regimento Interno.

Art. 26. A convocação do Juiz de primeira ins-
tância para completar, como vogal, o “quorum” 
de julgamento, somente se fará quando, por 
suspeição ou impedimento dos integrantes do 
Tribunal, não for possível a substituição na for-
ma prevista no artigo anterior.

§ 1º A convocação far-se-á mediante sorteio 
público dentre os Juízes da Comarca da Ca-
pital, de preferência de Vara da respectiva 
área de especialização.

§ 2º Não poderão ser convocados Juízes pu-
nidos com as penas previstas no art. 42, I, II, 
III e IV, nem os que estejam respondendo ao 
procedimento previsto no art. 27, todos da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Art. 27. A redistribuição de feitos, a substituição 
nos casos de ausência ou impedimento eventu-
al e a convocação para completar “quorum” de 
julgamento, não autorizam a concessão de qual-
quer vantagem.

Art. 28. O Tribunal e as Câmaras funcionarão, 
ordinariamente, uma vez por semana, confor-
me dispuser o Regimento Interno, extraordi-
nariamente, sempre que, encerrada a sessão, 
restarem em pauta ou em mesa mais de vinte 
feitos sem julgamento, ou a Juízo do Presidente 
do Tribunal ou Câmara, quando requerido pelo 
interessado.

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 29. São atribuições do Tribunal de Justiça:

I – propor ao Poder Legislativo alteração do 
Código da Divisão e Organização Judiciárias 
do Estado;

II – elaborar seu Regimento Interno orga-
nizar sua Secretaria e demais serviços Judi-
ciários, assim como propor ao Poder com-
petente a criação a extinção de cargos e 
fixação dos respectivos vencimentos;

III – propor a criação de Tribunais inferiores 
de segunda instância, observados os requi-
sitos previstos na Lei Orgânica da Magistra-
tura Nacional;

IV – propor ao Poder Legislativo a alteração 
do número dos seus membros;

V – eleger tomar compromisso e dar posse 
ao Presidente Vice-Presidente Corregedor 
Geral da Justiça;

VI – realizar concursos para ingresso na Ma-
gistratura, fazendo o provimento dos cargos 
iniciais, promoções, remoções, permutas e 
disponibilidade;

VII – realizar concursos para ingresso nos 
demais cargos do Poder Judiciário, proven-
do-os na forma da Lei;

VIII – aprovar o orçamento das despesas do 
Poder Judiciário, encaminhando-o ao Poder 
Legislativo;

IX – escolher e indicar os Magistrados Juris-
tas para a composição do Tribunal Regional 
Eleitoral;

X – exercer por seus órgãos competentes, o 
poder disciplinar sobre seus próprios Mem-
bros, Juízes, Serventuários, Funcionários e 
Auxiliares da Justiça;

XI – representar sobre intervenção federal 
no Estado e nos Municípios;
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XII – encaminhar ao Procurador Geral da 
Justiça autos ou quaisquer papéis em que 
verificar a existência de crime de ação públi-
ca ou contravenção penal;

XIII – determinar, por motivo de interesse 
público, em escrutínio secreto e pelo voto 
de 2/3 (dois terços), de seus membros efe-
tivos, a remoção ou a disponibilidade de 
Juiz de categoria inferior, assegurando-lhe 
prévia defesa podendo proceder da mes-
ma maneira em relação aos seus próprios 
Membros, observado, quanto ao “quorum”, 
o disposto no parágrafo único do art. 24 da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional;

XIV – mandar proceder, por intermédio da 
Corregedoria Geral da Justiça, a sindicân-
cias, inquéritos ou correições gerais ou par-
ciais;

XV – determinar o afastamento do Juiz, 
Funcionários, Serventuários ou Auxiliares 
da Justiça submetidos a processo adminis-
trativo sindicância ou processo criminal ob-
servado o disposto na Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional.

Art. 30. Compete ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade da 
lei ou ato normativo municipal;

b) os Deputados Estaduais, os Secretários 
de Estado, os Procuradores Gerais de Justi-
ça, do Estado e da Defensoria Pública, bem 
como os Membros do Ministério Público 
nos crimes comuns e de responsabilidade;

c) os Prefeitos, nos crimes comuns;

d) os Juízes de Direito nos crimes comuns e 
de responsabilidade, ressalvada a compe-
tência da Justiça Eleitoral;

e) o “Habeas Corpus” quando forem pacien-
tes quaisquer das pessoas referidas nos in-
cisos anteriores;

f) o “Habeas Data” e o Mandado de Segu-
rança contra atos do Governador do Es-

tado, da Mesa, da Assembléia Legislativa, 
dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios, dos Procuradores-Gerais, dos 
Secretários de Estado do próprio Tribunal, 
do seu Presidente ou de suas câmaras, do 
Presidente destas, do Corregedor Geral da 
Justiça, e de Desembargador;

g) o Mandado de Injunção, quando a elabo-
ração da norma reguladora for atribuição 
de órgão ou entidade ou autoridade estadu-
al da administração direta e indireta ou do 
próprio Tribunal;

h) as execuções de sentenças nas causas de 
sua competência originária;

i) os conflitos de jurisdição entre os Magis-
trados de entrância, inclusive os da Justiça 
Militar e os conflitos de atribuição entre 
autoridades judiciárias e administrativas do 
Estado;

j) a representação do Procurador Geral da 
Justiça que tenha por objeto a intervenção 
em Município;

l) os recursos das decisões da Corregedoria 
Geral da Justiça;

m) Ações Rescisórias e Revisões Criminais 
em processo de sua competência.

II – julgar em grau de recurso:

a) as causas decididas em primeira instân-
cia, na forma das leis processuais e da Orga-
nização Judiciária;

b) as demais questões sujeitas por Lei, à sua 
competência.

Art. 31. O Regimento Interno estabelecerá:

I – a competência do Plenário, além dos ca-
sos previstos neste Código;

II – a competência das Câmaras bem assim 
as atribuições das Comissões;

III – as atribuições de competência do Pre-
sidente, Vice-Presidente e do Corregedor 
Geral da Justiça;
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IV – o processo e julgamento dos recursos e 
dos feito da competência originária do Tri-
bunal e de suas Câmaras.

Subseção I
DA CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA

Art. 32. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão 
de fiscalização, disciplina e orientação adminis-
trativa, com jurisdição em todo o Estado e sede 
na sua Capital, será exercida por um Desembar-
gador eleito na forma do art. 21, com a denomi-
nação de Corregedor Geral da Justiça, auxiliado 
por Juízes de Direito. Parágrafo Único – Durante 
o exercício do cargo a Corregedor Geral da Jus-
tiça ficará afastado de suas funções judicantes, 
apenas tomando parte do Tribunal Pleno em 
discussão e votação de matéria constitucional e 
das previstas nos artigos 19, 20 e 29 deste Có-
digo.

Art. 33. O corregedor Geral da Justiça será au-
xiliado por Juízes de Direito que, por delegação, 
exercerão suas atribuições relativamente aos 
Juízes de entrâncias inferiores e aos servidores 
e funcionários da Justiça.

§ 1º Os Juízes de Direito serão indicados 
pelo Corregedor Geral e aprovados pelo Tri-
bunal de Justiça.

§ 2º Os Juízes de Direito designados ficarão 
afastados de suas funções judicantes e se-
rão substituídos até o retorno as suas Varas 
de origem pelos Juízes de Direito Auxiliares.

§ 3º A designação considerar-se-á finda 
em razão de dispensa ou com o término do 
mandato do Corregedor Geral que o indi-
cou, salvo se houver recondução.

Art. 34. O Corregedor Geral poderá requisitar 
qualquer processo da inferior instância, toman-
do ou expedindo nos próprios autos, ao bom e 
regular andamento do serviço.

Art. 35. Todos os serviços judiciários e de polícia 
judiciária do Estado ficam sujeitos a correições 
pela forma determinada no Regimento das Cor-

reições elaborado pela Corregedoria Geral da 
Justiça e aprovado pelo Tribunal.

Art. 36. O Corregedor Geral da Justiça 
será substituído em suas férias, licenças e 
impedimentos pelo Desembargador Decano do 
Tribunal.

Art. 37. Das decisões originárias do Corregedor 
Geral da Justiça, salvo disposição em contrário, 
cabe recurso para o Tribunal de Justiça, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a partir do conhecimento da 
decisão pelo interessado.

CAPÍTULO III
DOS JUÍZES DE DIREITO

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. O ingresso na Magistratura de carreira 
dar-se-á no cargo de Juiz Substituto de 1ª Ent-
rância, mediante Concurso Público de provas e 
títulos, realizado pelo Tribunal de Justiça, com a 
participação de 01 (um) representante do Con-
selho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, fazendo-se a nomeação pela ordem de 
classificação, facultado aos candidatos o direi-
to de recusa. Parágrafo Único – Os candidatos 
serão submetidos a investigação relativa aos as-
pectos moral e social e exame de sanidade física 
e mental bem como a entrevista e outras inves-
tigações exigidas no regulamento do concurso, 
que definirá para as inscrições.

Art. 39. O Concurso será realizado com obser-
vância de Regulamento baixado pelo Tribunal 
de Justiça.

Art. 40. Aos Juízes de Direito, salvo disposição 
em contrário, compete o exercício, em primeira 
instância, de toda a jurisdição civil, criminal ou 
de qualquer outra natureza.

Art. 41. Ressalvadas as atribuições das autori-
dades competentes, cabe, ainda, aos Juízes de 
Direito, o desempenho de funções administrati-
vas, especialmente:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br8

I – proceder correição em todos os Cartó-
rios da sede e dos termos da Comarca, pelo 
menos, uma vez cada ano, remendo cópia 
dos relatórios à Presidência do Tribunal e à 
Corregedoria Geral da Justiça;

II – comunicar à Ordem dos Advogados do 
Brasil as infrações do seu Estatuto, quando 
praticadas por integrantes do quadro da Or-
dem;

III – levar ao conhecimento do Procurador 
Geral da Justiça, as infrações praticadas por 
membro do Ministério Público na Comarca;

IV – conceder férias, licença-gestante e li-
cença para tratamento de saúde até 30 
(trinta) dias a Serventuários da Justiça em 
sua Comarca, fazendo as necessárias comu-
nicações à Presidência do Tribunal e à Cor-
regedoria Geral da Justiça;

V – remeter ao Tribunal de Justiça e à Corre-
gedoria Geral da Justiça, até 31 (trinta e um) 
de março, mapa completo do movimento 
do foro em suas Comarcas, referente ao ano 
anterior, com indicação dos feitos recebi-
dos, devolvidos, paralisados em Cartórios 
e em poder do Juiz, esclarecendo sobre os 
excessos de prazos. Nas Comarcas de duas 
ou mais Varas, cada Juiz remetera o Mapa 
relativo a Vara respectiva;

VI – remeter até o dia 10 (dez) de cada mês 
mapa do movimento forense mensal, con-
forme modelo fornecido pela Corregedoria 
Geral da Justiça.

VII – decidir as suspeições opostas aos Juí-
zes de Paz, Membros do Ministério Público, 
Serventuários e Auxiliares da Justiça, em 
suas Comarcas.

VIII – desempenhar atribuições delegadas 
ou solicitadas por autoridades Judiciárias 
federal ou estadual;

IX – exercer qualquer outra função, atribui-
ção ou competência não especificada, mas 
decorrente de lei, dente Código, de Regi-
mento ou Regulamento.

Art. 42. A modificação de entrância da Comarca, 
não importa em promoção ou disponibilidade 
do Juiz, que nela permanecerá com os mesmos 
vencimentos, até ser promovido ou removido.

Art. 43. As atribuições administrativas do Dire-
tor do Fórum serão exercidas pelos titulares da 
Comarca, alternadamente, durante um ano co-
meçando pela d da 1º Vara.

CAPÍTULO IV
DOS JUÍZES DE DIREITO, 

 AUXILIARES E SUBSTITUTOS

Art. 44. Haverá na Comarca de São Luís, 15 
(quinze) Juízes de Direito Auxiliares.

§ 1º Os Juízes de Direito Auxiliares têm as 
seguintes atribuições:

a) jurisdicionar cumulativamente com o ti-
tular na capital ou no interior quando desig-
nados pelo Corregedor Geral da Justiça;

b) substituir os titulares nas Varas da Capital 
nos casos de impedimento, férias, licenças 
ou vacâncias;

c) jurisdicionar o serviço de plantão e preci-
dir a distribuição;

d) proceder a correições, sindicâncias, in-
quéritos administrativos e presidir sessões 
do Juizado Informal de Pequenas Causas, 
quando designados pelo Corregedor Geral 
da Justiça.

§ 2º Os Juízes de Direito Auxiliares, quando 
em jurisdição cumulativa ou substituição, 
por prazo determinado ou não, terão juris-
dição plena, respeitado o princípio proces-
sual da vinculação a causa, nos casos de ins-
trução iniciada em audiência.

§ 3º Nos casos de jurisdição cumulativa a 
cooperação prestada ao Juiz Titular será es-
pecificada no ato de designação.

§ 4º As vagas que ocorrerem na Comarca 
de São Luís, serão preenchidas pelos Juízes 
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Auxiliares, obedecendo a ordem de anti-
guidade, ou na falta deste, por Juízes de 3ª 
Entrância, pelo critério de antiguidade, ou 
merecimento, alternadamente.

Seção II
DOS JUÍZES DE DIREITO 

SUBSTITUTOS

Art. 45. Haverá para as Comarcas de entrâncias 
do interior um Juiz de Direito Substituto de 1ª 
entrância, para cada grupo de 04 (quatro) Juízes 
de Direito.

§ 1º Aos Juízes de Direito Substitutos com-
pete:

a) substituir os Juízes de Direito das Comar-
cas do interior dentro de suas respectivas 
zonas, em suas férias, licenças, impedimen-
tos, afastamentos ocasionais, bem como, 
em caso de vaga;

b) realizar, por designação do Tribunal, ou 
da Corregedoria, quando não estiver no 
exercício de substituição, trabalhos de cor-
reição, bem como presidir inquéritos ou sin-
dicâncias.

§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior e suas alíneas, o Tribunal de Justi-
ça, disporá, em Resolução, sobre a divisão 
do Estado em Zonas, apreciando quadro 
elaborado pela Corregedoria no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da vigência do pre-
sente Código, com indicação das respecti-
vas sedes.

CAPÍTULO V
DO TRIBUNAL DO JÚRI

Art. 46. Em cada Município funcionará, pelo 
menos, 01 (um) Tribunal do Júri, com a compo-
sição e organização determinadas pelo Código 
de Processo Penal, assegurado o sigilo das ve-
tações, a plenitude da defesa e a soberania dos 
vereditos.

Art. 47. Na Comarca de São Luís, os feitos de 
competência do Tribunal do Júri serão encami-
nhados ao seu Presidente, após o trânsito em 
julgado da sentença de pronúncia.

Art. 48 A Presidência do Tribunal do Júri era 
exercida:

a) Na Comarca de São Luís, pelos Juízes das 
Varas do Tribunal do Júri;

b) Na Comarca de Imperatriz, pelos 04 (qua-
tro) Juízes Criminais, funcionando cada um, 
durante 03 (três) meses a começar pela 1ª 
Vara;

c) Nas Comarcas com 04 (quatro) Varas, por 
todos os Juízes de Direito, alternadamente, 
funcionando, cada um, durante 03 (três) 
meses a começar pelo da 1ª Vara;

d) Nas Comarcas com 03 (três) varas, por 
todos os Juízes de Direito, alternadamente, 
funcionado, cada um, durante 04 (quatro) 
meses, a começar pelo da 1ª Vara;

e) Nas Comarcas com 02 (duas) varas, pelos 
respectivos Juízes de Direito, alternadamen-
te, funcionando, cada um, durante 06 (seis) 
meses, a começar pela 1ª Vara;

f) Nas demais Comarcas, pelos seus Juízes.

Art. 49. Na Comarca de São Luís reunir-se-á o 
Tribunal do Júri ordinariamente, no primeiro dia 
útil da segunda metade de cada mês e nas se-
des das demais Comarcas, no primeiro dia útil 
da segunda metade dos meses de janeiro, mar-
ço, maio, julho, setembro e novembro.

§ 1º O Presidente do Tribunal do Júri comu-
nicará ao Presidente do Tribunal de Justiça e 
ao Corregedor Geral da Justiça, as datas das 
reuniões do Tribunal do Júri.

§ 2º Quando, por qualquer motivo, não fun-
cionar o Tribunal do Júri em suas reuniões 
ordinárias, o Presidente do Tribunal do Júri 
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal 
e ao Corregedor Geral da Justiça.

§ 3º Serão convocadas reuniões extraordi-
nárias sempre que, por motivo justificado, 
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não se puder efetuar a reunião ordinária ou 
quando houver processo de réu preso há 
mais de 60 (sessenta) dias.

§ 4º O Presidente do Tribunal do Júri fica 
obrigado a remeter ao Presidente do Tri-
bunal de Justiça e ao Corregedor Geral da 
Justiça, relatório circunstanciado de cada 
reunião.

Art. 50. Não entrarão em gozo de férias os Juí-
zes que não cumprirem, nos devidos prazos, o 
disposto no artigo anterior e seus parágrafos.

Art. 51. O sorteio dos jurados far-se-á de 10 
(dez) a 15 (quinze) dias antes da data designada 
para o início da reunião ordinária do Tribunal do 
Júri.

CAPÍTULO VI
DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

Art. 52. São Órgãos da Justiça Militar do Estado: 
os Conselhos de Justiça, na primeira instância, e 
o Tribunal de Justiça, na segunda.

Art. 53. A Justiça Militar Estadual compete pro-
cessar e julgar, nos crimes militares definidos 
em lei, os oficiais e Praças de Polícia Militar do 
Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militares, 
cabendo ao Tribunal de Justiça, decidir sobre a 
perda do posto e da patente dos Oficiais e da 
graduação dos Praças.

Art. 54. O ingresso na Justiça Militar dar-se-á 
por concurso de provas e títulos definido em re-
gulamento elaborado pelo Tribunal de Justiça, 
para o cargo de Juiz Auditor Substituto.

§ 1º Pelo Tribunal será nomeado o candi-
dato que obtiver o 1º lugar no concurso, 
permanecendo em estágio probatório, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, após p que adquiri-
rá vitaliciedade.

§ 2º Ao Juiz Auditor Substituto aplica-se o 
disposto no § 2º do art. 73 deste Código.

Art. 55. O cargo de Juiz Auditor será provido 
mediante promoção do Juiz Auditor Substituto.

Art. 56. O Juiz Auditor e o Juiz Auditor percebe-
rão vencimentos iguais aos dos Juízes de 4ª e 3ª 
Entrância, respectivamente, e terão as mesmas 
garantias, vantagens, impedimentos e prerroga-
tivas dos Juízes de Direito, exceto as de acesso 
ao Tribunal e remoção.

Art. 57. Quanto à composição dos Conselhos, 
bem como às atribuições e competência, inclu-
sive do Juiz Auditor, aplica-se, no que couber, a 
Legislação Militar correspondente.

Art. 58. O Juiz Auditor Substituto tem as fun-
ções de auxiliar e substituir o Juiz Auditor.

Art. 59. A Auditoria da Justiça Militar do Estado 
do Maranhão compor-se-á de 01 (um) Juiz Au-
ditor, 01 (um) Juiz Auditor Substituto, 01 (um) 
Promotor de Justiça, 01 (um) Oficial de Justiça e 
respectivos substitutos, bem como dos demais 
servidores constantes do Quadro Previsto em 
Lei.

Parágrafo único. Até que sejam providos 
os cargos mediante concurso de provas e 
títulos, as funções de Escrivão, de Técnico 
de Serviços Judiciários e de Oficial de Jus-
tiça, serão exercidas respectivamente, por 
01 (um) Subtenente, 01 (um) Sargento e 01 
(um) Cabo da Polícia Militar do Maranhão.

CAPÍTULO VII
DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
 DE PEQUENAS CAUSAS E 

 DA JUSTIÇA DE PAZ

Art. 60. Os Juizados Especiais de Pequenas Cau-
sas providos por Juízes togados, ou togados e 
leigos, serão competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de me-
nor complexidade, não excedente de 20 (vinte) 
salários mínimos, e infrações penais de menor 
potencial ofensivo, mediante os procedimentos 
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de Juízes de primeiro grau.
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Art. 61. A Justiça de Paz, remunerada, composta 
de cidadão eleitos pelo voto direto, universal e 
secreto, com mandato de 04 (quatro) anos, será 
admitida em cada Termo das Comarcas do 1ª, 
2ª e 3ª Entrâncias, com competência para, na 
forma da lei, celebrar casamento, verificar, de 
ofício, ou em face de impugnação apresentada, 
o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de 
outras previstas na legislação.

§ 1º O Tribunal de Justiça determinará dia 
para a eleição, cabendo ao Juiz de Direito 
da Comarca receber as instruções com do-
cumentos comprobatórios da idoneidade 
moral do candidato, grau de instrução, pro-
fissão, identificação, idade mínima de 21 
(vinte e um) anos e máxima de 45 (quarenta 
e cinco).

§ 2º Recebidas as inscrições, o Tribunal no-
meará uma Comissão que examinará os re-
querimentos podendo indeferir os que não 
se acharem em condições, cabendo recurso, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para o Tribunal.

§ 3º Realizado o pleito, o Juiz de Direito da 
Comarca fará apuração, remetendo relató-
rio para o Tribunal, enumerando os concor-
rentes na ordem decrescente da votação. 
Homologando o Relatório, o Tribunal nome-
ará o eleito, cujo ato será baixado pelo Pre-
sidente.

§ 4º Findo o quatriênio, o Juiz de Paz per-
manecerá no exercício do cargo até a posse 
de quem deva sucedê-lo.

§ 5º O Juiz de Paz terá competência para 
o processo de habilitação e celebração de 
casamento, sendo que nos termos-sede 
somente funcionará na ausência do Juiz de 
Direito ou do Juiz Substituto, ou por delega-
ção destes.




