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CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO 
(LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 1991 E SUAS ALTERAÇÕES).

De acordo com a própria Lei, tem-se que este Código 
regula a Divisão e a Organização Judiciárias do Estado 
do Maranhão, compreendendo a constituição, estrutura, 
atribuições e competência dos Tribunais, Juízes e Servi-
ços Auxiliares da Justiça.

Compete, assim, ao Poder Judiciário Estadual, à apre-
ciação de qualquer lesão ou ameaça a direito, que não 
esteja sujeita à competência de outro órgão jurisdicio-
nal. Ademais, consta ressaltar que somente pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal de 
Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato do 
Poder Público.

Para garantir o cumprimento e a execução de seus 
atos e decisões poderão os Juízes e Tribunais requisitar 
da autoridade competente o auxílio da Força Pública ou 
de outros meios necessários àquele fim, os quais não 
lhes poderão ser negados. Essas requisições deverão ser 
prontamente atendidas, sob pena de responsabilidade, 
sem que assista à autoridade que deva atendê-las, a fa-
culdade de apreciar os fundamentos ou justiça da deci-
são ou do que deva ser executado ou cumprido.

Da divisão judiciária

O território do Estado, para os efeitos da administra-
ção da Justiça Comum, divide-se em comarcas, termos 
judiciários e zonas judiciárias.

Importante destacar que:
a) A comarca, que pode ser constituída por mais de 
um termo judiciário, terá a denominação daquele que 
lhe servir de sede
b) As comarcas, divididas em três entrâncias, inicial, 
intermediária e final, serão classificadas pelo Tribunal 
de Justiça, por maioria absoluta de seus membros, nos 
termos desta Lei, obedecendo aos seguintes critérios:
I. comarcas de entrância inicial: as comarcas com um 
único juiz;
II. comarcas de entrância intermediária: as comarcas 
com mais de um juiz;
III. comarcas de entrância final: as comarcas com mais 
de um juiz e mais de duzentos mil eleitores no termo 
sede da comarca.

Ademais, a criação de novas comarcas dependerá da 
ocorrência dos seguintes requisitos:

a) população mínima de vinte mil habitantes e cinco 
mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede; 

b) audiência prévia da Corregedoria Geral da Justiça.
O Tribunal estabelecerá os requisitos mínimos neces-

sários à instalação e elevação de comarcas, bem 
como à criação de novas varas.

Não obstante, o Tribunal, em decisão motivada e por 
maioria absoluta de seus membros, poderá dispensar os 
requisitos exigidos nos acima (item a e b), quando assim 
o recomendar o interesse da Justiça

As zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são 
constituídas de quatro juízos e destinadas à designação 
dos juízes de direito substitutos de primeira entrância.

A classificação das comarcas em entrâncias não im-
porta em diversidade de atribuições e competências, 
mas visam exclusivamente à ordem das nomeações, das 
promoções, do acesso e da fixação dos vencimentos dos 
respectivos juízes.

Da organização judiciária 

São Órgãos do Poder Judiciário: 
I. Tribunal de Justiça; 
II. Juízes de Direito; 
III. Tribunal do Júri; 
IV. Juizados Especiais e Turmas Recursais; 
V. Conselho da Justiça Militar; 
VI. Juízes de Paz.

A representação do Poder Judiciário esta-
dual compete ao presidente do Tribunal de 
Justiça

#FicaDica

Ver-se-á, agora, disposições gerais acerca dos Órgãos 
do Poder Judiciário, nos exatos termos da Lei, tendo em 
vista a necessidade de contemplar todos os dizeres le-
gistativo acerca do funcionamento e estrutura dos res-
pectivos órgãos. 

CAPÍTULO II
Do Tribunal de Justiça
SEÇÃO I
Da Constituição, da Substituição e do Funciona-
mento

Art. 17. O Tribunal de Justiça, com sede na cidade de 
São Luís, e jurisdição em todo o Estado, é o órgão su-
premo do Poder Judiciário Estadual, compor-se-á de 
27 (vinte e sete) Desembargadores, dentre os quais 
serão escolhidos o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Corregedor-Geral da Justiça, e tem as competências e 
atribuições presentes na Constituição do Estado, neste 
Código e no Regimento Interno. (Redação conforme 
LC n.º 127, de 13.11.2009) 8

Art. 18. O Tribunal funcionará em Plenário, em Câma-
ras Isoladas e Câmaras Reunidas, cujas especialidades 
serão especificadas neste Código e no Regimento In-
terno. (Redação conforme LC n.º 18, de 27.10.1993)
§1º. São sete as câmaras isoladas, sendo três crimi-
nais e quatro cíveis. (Redação conforme LC º 104, de 
26.12.2006)
§2º. As câmaras isoladas, cíveis e criminais, são com-
postas de três desembargadores, sendo presididas, em 
sistema de rodízio, a cada ano, pelo desembargador 
mais antigo da câmara, que também exercerá as fun-
ções de relator e revisor. (Redação conforme LC nº 098, 
de 05/09/2006)
§3º. As Câmaras Reunidas, Cíveis e Criminais, serão 
compostas pelos respectivos membros das câmaras 
isoladas e presididas pelo membro mais antigo de 
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cada uma das câmaras, que também exercerá as fun-
ções de relator e revisor (Redação conforme LC º 104, 
de 26.12.2006)
§ 4º. (Revogado pela LC 91, de 23.12.2005)
§5º. A competência do Plenário, das Câmaras Reuni-
das e das Câmaras Isoladas será fixada pelo Regimento 
Interno. (Redação conforme LC º 104, de 26.12.2006)
§6º. A nova composição das Câmaras Isoladas, Cíveis 
e Criminais será feita por escolha individual dos De-
sembargadores, obedecendo-se à ordem de antigüi-
dade. (Redação conforme LC n.º 18, de 27.10.1993)
§7º. Ocorrendo vaga no Tribunal, é facultado aos De-
sembargadores requererem remoção, até a posse do 
novo Desembargador, dando-se preferência ao reque-
rente mais antigo. (Redação conforme LC n.º 18, de 
27.10.1993)
§8º. Terminados seus mandatos ou cessadas suas fun-
ções o Presidente, o Vice- Presidente e Corregedor-Ge-
ral da Justiça integrarão as câmaras a que pertenciam 
seus respectivos sucessores. (Redação conforme LC n.º 
18, de 27.10.1993)
§9º. Se seus sucessores não integravam Câmaras, o 
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da 
Justiça preencherão respectivamente as vagas dos que 
passaram a ocupar os lugares deixados por aqueles. 
(Redação conforme LC n.º 18, de 27.10.1993)
Art. 19. A investidura no Tribunal processar-se-á, al-
ternadamente, por antigüidade e por merecimento, 
apurados na última entrância, podendo o Tribunal re-
cusar 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 elaborará, inicialmente, por escru-
tínio secreto, lista tríplice da qual escolherá, em se-
guida aquele que, será promovido pelo Presidente do 
Tribunal.
§2º. Para a escolha atenderá o Tribunal, principalmen-
te, à integridade moral, comportamento social, cultura 
jurídica, e, ainda, à operosidade dos Juizes na solução 
das lides, qualidades estas que constarão de relatório 
da Presidência.
Art. 20. Na composição do Tribunal, 1/5 (um quinto) 
dos lugares será preenchido por advogados de notório 
saber jurídico, com mais de 10 (dez) anos de efetiva 
atividade profissional e de Membros do Ministério Pú-
blico Estadual, de notório merecimento, com mais de 
10 (dez) anos de carreira, todos de reputação ilibada e 
indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de represen-
tação das respectivas classes. (Redação conforme LC 
n.º 36, de 13.10.1997)
§1º. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lis-
ta tríplice enviando-a ao Poder Executivo que nos 20 
(vinte) dias subseqüentes, escolherá um de seus inte-
grantes para nomeação.
§2º. As vagas destinadas ao quinto constitucional se-
rão, alternada e sucessivamente, preenchidas por ad-
vogados e por membros do Ministério Público, de tal 
forma que, também sucessiva e alternadamente, os 

representantes de uma dessas classes superem os da 
outra em uma unidade. (Redação conforme LC nº 098, 
de 05.09.2006) 9
§3º. Ao advogado nomeado Desembargador compu-
tar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilida-
de, o tempo de exercício na advocacia, até o máximo 
de 15 (quinze) anos.
Art. 21. Por maioria dos seus membros efetivos e por 
votação secreta, o Plenário elegerá o presidente, o vi-
ce-presidente e o corregedor geral da Justiça, em ses-
são a ser realizada na primeira quarta-feira do mês 
de outubro dos anos ímpares, dentre seus juízes mais 
antigos, em número correspondente ao dos cargos de 
direção, para mandato de dois anos, proibida a ree-
leição. (Redação conforme LC nº 131, de 18.06.2010)
§1º. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção 
por 04 (quatro) anos, ou de Presidente, não figurará 
mais entre os elegíveis, até que se esgotem todos os 
nomes na ordem de antigüidade.
§2º. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa 
manifestada e aceita, antes da eleição.
§3º. A posse dos eleitos, que será realizada em sessão 
solene do Plenário, ocorrerá na terceira sexta-feira do 
mês de dezembro do ano da eleição. (Redação confor-
me LC n.º 74, de 24.03.2004)
§4º. A proibição de reeleição e o disposto no § 1º não 
se aplicam ao desembargador eleito para completar 
período de mandato inferior a um ano. (Redação con-
forme LC n.º 74, de 24.03.2004)
§ 5º - Na mesma data será eleito pelo Tribunal o Dire-
tor do Fórum da Comarca de São Luís, com mandato 
de 02 (dois) anos.
Art. 22. O Plenário funcionará com a presença, pelo 
menos, de 14(quatorze) Desembargadores, incluin-
do o Presidente. Os julga-mentos serão tomados por 
maioria de votos. (Redação conforme LC n.º 127, de 
13.11.2009)
§1º. As Câmaras Cíveis Reunidas funcionarão com 
no mínimo seis desembargadores, além do seu pre-
sidente, e as Câmaras Criminais Reunidas, com cinco 
desembargadores, além do seu presidente. (Redação 
conforme LC nº 104, de 26.12.2006)
§2º. Os julgamentos das Câmaras Isoladas serão rea-
lizados por três desembargadores.
(Redação conforme LC nº 104, de 26.12.2006)
§3º. Os julgamentos do Plenário, das Câmaras Isola-
das e das Câmaras Reunidas serão tomados por maio-
ria de votos, ressalvadas as exceções previstas em lei. 
(Redação conforme LC nº 104, de 26.12.2006)
§4º. No Plenário, em casos de licenças, férias, faltas ou 
impedimentos, será o presidente substituído pelo vice-
-presidente, e este pelos demais membros, na ordem 
decrescente de antigüidade. (Redação conforme LC nº 
104, de 26.12.2006)
§5º. Nas Câmaras Reunidas, Cíveis ou Criminais, será 
o presidente substituído pelo desembargador mais an-
tigo presente à sessão e que seja membro dessa Câ-
mara. (Redação conforme LC nº 104, de 26.12.2006)
§6º. O presidente das Câmaras Isoladas será substituí-
do pelo desembargador mais antigo presente à sessão 
e que seja membro dessa Câmara. (Redação conforme 
LC nº 091, de 23.12.2005)
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§7º. O julgamento já iniciado prosseguirá, computan-
do-se os votos já proferidos, mesmo sem a presença 
do relator, ainda que por ausência eventual. (Redação 
conforme LC nº 091, de 23.12.2005)
§8º. Salvo motivo de saúde ou outro de força maior, a 
critério da Presidência, não serão autorizados afasta-
mentos simultâneos de integrantes da mesma Câma-
ra Isolada. Não havendo entendimento prévio entre os 
interessados para evitar a coincidência, o presidente 
do Tribunal decidirá sobre o afastamento. (Redação 
conforme LC nº 091, de 23.12.2005)
Art. 23. Em caso de afastamento, a qualquer título, 
por período igual ou superior a trinta dias e igual ou 
inferior a sessenta, os feitos em poder do desembar-
gador-relator, exceto aqueles em que tenha lançado 
o relatório ou pedido inclusão em pauta, serão enca-
minhados ao desembargador convocado para substi-
tuição. (Redação conforme LC nº 091, de 23.12.2005)
§1º. Os processos dos quais o afastado seja revisor, 
ainda que incluídos em pauta, serão encaminhados ao 
desembargador convocado para a substituição. (Reda-
ção conforme LC nº 091, de 23.12.2005)
§2º. Nos casos de afastamento de desembargador, a 
qualquer título, por período superior a sessenta dias, 
ou no caso de vacância, todos os processos, inclusi-
ve os das exceções previstas no caput deste artigo, 
serão encaminhados ao desembargador convocado 
para a substituição. (Redação conforme LC nº 091, de 
23.12.2005)
§3º. Em quaisquer dos casos, retornando o desembar-
gador ao exercício de suas funções ou tomando posse 
o novo desembargador, serão os feitos que se encon-
trarem com o substituto encaminhados a ele, salvo 
aqueles nos quais foi lançado relatório ou haja pedido 
de pauta, casos em que o substituto será considerado 
juiz certo do processo. (Redação conforme LC nº 091, 
de 23.12.2005)
Art. 24. Quando o afastamento do desembargador-
-relator for por período inferior a trinta dias, mas igual 
ou superior a três dias úteis, serão redistribuídos, me-
diante oportuna compensação, os Habeas Corpus, os 
Mandados de Segurança, os Agravos de Instrumento 
que aguardem apreciação de liminar, e outros feitos 
que, consoante fundada alegação do interessado, re-
clamem solução urgente. (Redação conforme LC nº 
091, de 23.12.2005)
Parágrafo único. Nos casos de outros feitos, cabe ao 
vice-presidente apreciar o pedido de urgência ale-
gado pela parte. (Redação conforme LC nº 091, de 
23.12.2005)
Art. 25. Para composição de quorum de julgamen-
to das Câmaras Isoladas ou Reunidas, nos casos de 
ausência, impedimento eventual ou afastamento por 
período inferior a trinta dias, o desembargador será 
substituído por membro de outra câmara, de preferên-
cia da mesma especialidade, na ordem de antigüida-
de e na forma fixada no Regimento Interno. (Redação 
conforme LC nº 091, de 23.12.2005)
Parágrafo único. Quando o afastamento de membro 
de Câmara Isolada for por período igual ou superior a 
trinta dias, a substituição será feita por desembarga-
dor de outra Câmara da mesma especialidade, deven-

do a escolha ser feita por sorteio, excluídos os que já 
tenham exercido substituição por período não inferior 
a trinta dias no ano, salvo se não houver quem acei-
te a substituição. (Redação conforme LC nº 091, de 
23.12.2005)
Art. 26. Quando, por impedimento ou suspeição de de-
sembargador, não for possível atingir o quorum para 
julgamento no Plenário, nas Câmaras Reunidas e nas 
Câmaras Isoladas, e, no caso das Câmaras Reunidas e 
das Câmaras Isoladas não for possível proceder-se à 
substituição na forma prevista no artigo anterior, se-
rão convocados juízes de direito. (Redação conforme 
LC nº 091, de 23.12.2005)
Parágrafo único. A convocação será feita por sorteio 
dentre os juízes de direito de 4ª entrância, não po-
dendo dele participar os já sorteados no ano e os que 
estejam respondendo ao procedimento previsto no art. 
27 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ou que 
tenham sido punidos com as penas previstas nos arts. 
42, I, II, III e IV, da mesma Lei. (Redação conforme LC 
nº 091, de 23.12.2005)
Art. 27. A redistribuição de feitos, a substituição nos 
casos de ausência ou impedimento eventual e a con-
vocação para completar “quorum” de julgamento, não 
autorizam a concessão de qualquer vantagem.
Art. 28. Ordinariamente, o Pleno e as Câmaras Isola-
das se reunirão uma vez por semana, e as Câmaras 
Reunidas duas vezes por mês.
Parágrafo único - Serão realizadas sessões extraordi-
nárias sempre que restarem em pauta ou em Mesa 
mais de vinte feitos sem julgamento, ou a juízo do 
Presidente do Tribunal ou Câmara, quando requeri-
do pelo interessado. (Redação conforme LC n.º 18, de 
27.10.1993)

SEÇÃO II
Das Atribuições do Tribunal de Justiça

Art. 29. São atribuições do Tribunal de Justiça:
I. propor ao Poder Legislativo alteração do Código de 
Divisão e Organização Judiciárias do Estado;
II. elaborar seu Regimento Interno, organizar sua Se-
cretaria e demais serviços Judiciários, assim como 
propor ao Poder competente a criação, a extinção de 
cargos e fixação dos respectivos vencimento;
III. propor a criação de Tribunais inferiores de Segun-
da instância, observados os requisitos previstos na Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional;
IV. propor ao Poder Legislativo a alteração do número 
dos seus membros;
V. eleger, tomar compromisso e dar posse ao Presiden-
te, Vice-Presidente e Corregedor- Geral da Justiça;
VI. realizar concursos para ingresso na Magistratura, 
fazendo o provimento dos cargos iniciais, promoções, 
remoções, permutas e disponibilidades;
VII. realizar concursos para ingresso nos demais car-
gos do Poder Judiciário, provendo- os na forma da Lei;
VIII. aprovar o orçamento das despesas do Poder Judi-
ciário, encaminhando ao Poder Legislativo;
IX. escolher e indicar os Magistrados e Juristas para 
composição do Tribunal Regional Eleitoral;
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X. exercer por seus órgãos competentes, o poder disci-
plinar sobre seus próprios Membros, Juizes, Serventu-
ários, Funcionários e Auxiliar de Justiça;
XI. representar sobre intervenção federal no Estado e 
nos Municípios;
XII. encaminhar ao Procurador-Geral da Justiça autos 
ou quaisquer papéis em que verificar a existência de 
crime de ação pública ou contravenção penal;
XIII. determinar, por motivo de interesse público, em 
escrutínio e pelo voto de 2/3 (dois terços), de seus 
Membros efetivos, a remoção ou a disponibilidade de 
Juizes de categoria inferior, assegurando-lhe prévia 
defesa, podendo proceder da mesma maneira em re-
lação aos seus próprios Membros, observando, quanto 
ao “quorum”, o disposto no parágrafo único do artigo 
24 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional;
XIV. mandar proceder, por intermédio da Corregedo-
ria- Geral da Justiça, a sindicâncias, inquéritos ou cor-
reições gerais ou parciais;
XV. determinar o afastamento do Juiz, funcionários, 
serventuários ou auxiliares da Justiça submetidos a 
processo administrativo, sindicância ou processo cri-
minal, observado 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 de lei ou ato 
normativo municipal;
b) os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado, 
os Procuradores-Gerais da Justiça, do Estado e da De-
fensoria 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 res-
ponsabilidade, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral;
e) o “Habeas-Corpus”, quando forem pacientes quais-
quer das pessoas referidas nos incisos anteriores; 
f) o “Habeas-Data” e o Mandado de Segurança contra 
atos do Governador do Estado, da Mesa, da Assem-
bléia Legislativa, dos Tribunais de Contas do Estado e 
dos Municípios, dos Procuradores-Gerais, dos Secre-
tários de Estado, do próprio Tribunal, do seu Presi-
dente ou de suas Câmaras, do Presidente destas, do 
Corregedor-Geral da Justiça e de Desembargador;
g) o Mandado de Injunção, quando a elaboração da 
norma reguladora for atribuição de entidade ou auto-
ridade estadual da administração direta e indireta do 
próprio Tribunal;
h) as execuções de sentenças nas causas de sua com-
petência originária;
i) os conflitos de jurisdição entre Magistrados de ent-
rância, inclusive os da Justiça Militar e os conflitos de 
atribuições entre autoridades judiciárias e administra-
tivas do Estado;
j) a representação do Procurador-Geral da Justiça que 
tenha por objeto a intervenção em Município;
k) os recursos das decisões da Corregedoria-Geral da 
Justiça;
l) Ações Rescisórias e Revisões Criminais em processo 
de sua competência.

II. julgar em grau de recurso:
a) as causas decididas em primeira instância, na for-
ma das leis processuais e da Organização Judiciária;
b) as demais questões, sujeitas por Lei, à sua compe-
tência.
Art. 31. O Regimento Interno estabelecerá:
I.. a competência do Plenário, além dos casos previstos 
neste Código;
II. a competência das Câmaras bem assim as atribui-
ções das Comissões;
III. as atribuições de competência do Presidente, Vice-
-Presidente e do Corregedor-Geral da Justiça;
IV. o processo e julgamento dos recursos e dos feitos 
da competência originária do Tribunal e de suas Câ-
maras.

SUBSEÇÃO I
Da Corregedoria Geral da Justiça

Art. 32. A Corregedoria Geral da Justiça, órgão de fis-
calização, disciplina e orientação administrativa, com 
jurisdição em todo o Estado e sede na sua Capital, será 
exercida por um Desembargador eleito na forma do 
art. 21, com a denominação de Corregedor-Geral da 
Justiça, auxiliado por Juízes de Direito.
Parágrafo único. Durante o exercício do cargo o Corre-
gedor-Geral da Justiça 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 Código.
Art. 33. O corregedor-geral da Justiça será auxiliado 
por juízes corregedores que, por delegação, exercerão 
as atribuições em relação aos juízes de direito, aos 
servidores da Justiça de 1º Grau, aos serviços extraju-
diciais e à polícia judiciária. (Redação conforme LC nº 
126, de 25/09/2009)
§1º. Os Juízes de Direito serão indicados pelo Correge-
dor-Geral e aprovados pelo Tribunal de Justiça.
§2º. Os Juízes de Direito designados ficarão afastados 
de suas funções judicantes e serão substituídos até o 
retorno às 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 Correge-
dor-Geral que os indicou, salvo se houver recondução.
Art. 34. O Corregedor-Geral poderá requisitar qual-
quer processo da inferior instância, tomando ou expe-
dindo nos próprios autos, ou em provimento, as pro-
vidências ou  instruções que entender necessárias ao 
bom e regular andamento do serviço.
Art. 35. Todos os serviços judiciários e de polícia judi-
ciária do Estado ficam sujeitos a correições pela forma 
determinada no Regimento das Correições 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 Desem-
bargador Decano do Tribunal.
Art. 37. Das decisões originárias do Corregedor da Jus-
tiça, 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.
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