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ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA, Juiz de Direito de 3ª 

Entrância, Titular da 17ª Vara Cível da Capital - Fazenda Pública Estadual da Comarca de 

Maceió-AL, desde fevereiro de 2011(DOC I), residente e domiciliado na rua Dr. Noel Nutels, 

184/601, Ponta Verde, nesta Capital (DOC II) há mais de vinte anos, vem, tempestivamente, 

perante Vossa Excelência, apresentar inscrição para acesso ao Tribunal de Justiça pelo critério 

de merecimento, atendendo ao chamado no Edital nº. 36/2021, publicado no Diário Oficial do 

Poder Judiciário na página 35, no dia 7 de julho de 2021. 

O faz, assim, nos termos do art. 23 da Resolução n° 001/2012, alterada pela Resolução 

nº 38/2019 e pela Resolução 36/2020, todas deste Tribunal de Justiça, destinadas ao processo 

para aferição do merecimento de juízes e acesso ao Tribunal que tramitará perante a Direção-

Geral do Tribunal de Justiça, tendo como relator o Presidente do Tribunal.  Para tanto, elabora 

a presente petição como pedido formal de inscrição, juntando Certidão da Corregedoria-

Geral de Justiça quanto à produtividade e à presteza, atestando  a pontuação alcançada no 

período de 24 (vinte e quatro) meses anteriores à formulação do pedido de promoção  (DOC 

III), anexando, também, cópias de sentenças e decisões proferidas para análise da 

segurança das decisões, até o máximo de trinta peças jurídicas relativas aos últimos 24 (vinte 

e quatro) meses anteriores ao pedido (DOC IV), bem como certidão da Escola Superior da 

Magistratura – ESMAL, no tocante à frequência e participação em cursos oficiais ou 

reconhecidos, incluindo-se aqueles realizados em outras instituições de ensino ou pelo 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ no período determinado pelo Edital (DOC V). Ademais, 

junta certidão da APMP, quanto ao cumprimento da Meta 02 do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ,  nos períodos referidos na Resolução (DOC VI) e outros documentos, previstos 

no ato administrativo em testilha, aptos à aferição dos critérios de presteza, os seja 



Declaração/Certidão de tempo na entrância (DOC VII), Certidão negativa quanto à 

penalidades administrativa da  Diretoria Geral (DOC VIII), Certidão negativa quanto à 

penalidades da Divisão de Processos Disciplinares – CGJ (DOC IX) e, finalmente, Certidão 

de não retenção injustificada dos autos (DOC X).   

O requerente, Excelência, sempre pautou sua vida pela dedicação ao Poder Judiciário – 

são vinte e oito anos de magistratura, figurando na primeira quinta parte do quinto, exatamente 

na 10ª posição (DOC XI – extraído do sítio do TJ/AL em 16.07.21)  – e as diretivas éticas na 

vida pública e privada. Substituiu, muitas vezes, Desembargadores desta Corte, foi Juiz 

Convocado para Presidência em quatro gestões, foi Juiz Convocado para Corregedoria, foi Juiz 

Eleitoral em Maceió e integrou, como Desembargador, o Tribunal Regional Eleitoral 

(substituto e titular), foi Coordenador Geral da Escola da Magistratura em várias gestões e 

sempre exerceu a função de Professor da referida Escola, atuando, aliás, em muitas Escolas no 

Brasil, levando para fora dos limites do Estado o nome do Poder Judiciário de Alagoas. Para 

além, é um dos responsáveis pela primeira revista da ESMAL, foi Presidente de Concurso 

Público para ingresso na Magistratura, atuou em mutirões e diversos projetos do Poder como, 

por exemplo, o primeiro concurso para Estagiários. Também, com autorização do Tribunal 

Pleno, cursou e concluiu Mestrado e Doutorado na Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, aprimorando seus conhecimentos jurídicos e humanísticos. Ademais, Presidente, o 

requerente nunca foi punido administrativamente, aliás sequer houve processo disciplinar 

administrativo instaurado contra ele, sendo pessoa respeitada por todos como Juiz, como 

Professor da Faculdade de Direito da  Universidade Federal de Alagoas e como cidadão.  

Deste modo, ante a indicação e juntada da documentação necessária, conforme 

delineado acima, em atendimento ao art. 24 da Resolução n° 001/2012, requer o deferimento 

da inscrição do peticionante para promoção de acesso ao Tribunal de Justiça pelo critério de 

merecimento, tudo conforme Edital nº. 36/2021, publicado no Diário Oficial do Poder 

Judiciário na página 35, em 7 de julho de 2021. 

Maceió, 16 de julho de 2021. 

 

ALBERTO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA 

JUIZ DE DIREITO 


