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Legislação Específica

RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO Nº 3, DE 26 DE JULHO DE 2012

Regimento Interno do TJ-MG

Regimento Interno do TJ-MG – Resolução do Tri-
bunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012: 4.1. 
Preâmbulo (arts. 1º e 2º). 4.2. Da constituição, 
da organização e do funcionamento dos órgãos 
(arts. 3º a 9º, 12 a 15, 25 a 34). 4.3. Dos recursos 
cíveis (arts. 375 a 385). 4.4. Dos recursos crimi-
nais (arts. 486 a 498).

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS

Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mi-
nas Gerais, órgão superior do Poder Judiciário 
Estadual, com sede na Capital e jurisdição em 
todo território do Estado, organiza-se na forma 
estabelecida neste regimento.

Art. 2º Ao Tribunal de Justiça cabe tratamento 
de "egrégio", sendo privativo de seus membros 
o título de “desembargador”, aos quais é devido 
o tratamento de "excelência".

LIVRO I

Da Constituição, da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos

TÍTULO I

Da Constituição

Art. 3º O Tribunal de Justiça é constituído pelos 
desembargadores, em número fixado na Lei de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de 
Minas Gerais, nele compreendidos o Presiden-
te, os Vice-Presidentes e o Corregedor-Geral de 
Justiça.

Art. 4º O provimento do cargo de desembarga-
dor será feito na forma estabelecida na Consti-
tuição da República, observados a Constituição 
do Estado, o Estatuto da Magistratura, a Lei de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado e 
este regimento.

Art. 5º O Presidente, os Vice-Presidentes, o 
Corregedor-Geral de Justiça e o Vice-Corregedor 
serão eleitos em sessão especial do Tribunal 
Pleno, realizada na segunda quinzena do mês de 
abril dos anos pares.

§ 1º Os mandatos de que trata este artigo 
serão de dois anos e terão início com a en-
trada em exercício, no primeiro dia útil do 
mês de julho dos anos pares.

§ 2º Em caso de vacância verificada antes 
do término do mandato, qualquer que seja 
o motivo, será eleito desembargador para 
completar o biênio previsto no § 1º deste 
artigo.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a elei-
ção para o cargo vago far-se-á dentro de dez 
dias a contar da ocorrência da vaga.

Art. 6º O Presidente, os Vice-Presidentes, o 
Corregedor-Geral de Justiça e o Vice-Correge-
dor tomarão posse conjuntamente, em sessão 
solene do Tribunal Pleno.

§ 1º No ato da posse, o empossando pres-
tará o seguinte compromisso: “Prometo de-
sempenhar leal e honradamente as funções 
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de Presidente do Tribunal de Justiça (Pri-
meiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Pre-
sidente, Terceiro Vice-Presidente, Correge-
dor-Geral de Justiça ou Vice-Corregedor), 
respeitando a Constituição da República, 
a Constituição do Estado de Minas Gerais, 
as leis e o Regimento Interno do Tribunal”, 
facultando-se ao empossando inserir a ex-
pressão “sob a proteção de Deus” antes do 
verbo “desempenhar”.

§ 2º Em livro especial, será lavrado termo 
de posse e exercício, que será lido pelo se-
cretário e assinado pelo presidente da ses-
são e pelos empossados.

Art. 7º O desembargador tomará posse em ses-
são solene do Órgão Especial ou, se o desejar, 
em sessão solene do Tribunal Pleno ou no gabi-
nete do Presidente.

§ 1º No ato de posse, o empossando presta-
rá o compromisso previsto no § 1º do art. 6º 
deste regimento.

§ 2º Em livro especial, será lavrado termo 
de posse e exercício, que será lido pelo se-
cretário e assinado pelo presidente da ses-
são e pelo empossado.

§ 3º O desembargador, em caso de força 
maior ou de enfermidade que o impossibi-
lite de comparecer perante o Presidente do 
Tribunal, poderá fazer-se representado por 
mandatário.

§ 4º Os prazos de posse e de exercício, bem 
como as respectivas prorrogações, observa-
rão o disposto na legislação específica.

§ 5º Na posse de desembargador não have-
rá discursos.

Art. 8º São cargos de direção do Tribunal de 
Justiça os de Presidente, de Vice-Presidente e 
de Corregedor-Geral de Justiça.

TÍTULO II 

Da Organização e do Funcionamento

Art. 9º O Tribunal de Justiça organiza-se e fun-
ciona pelos seguintes órgãos, sob a direção do 
Presidente:

I – Tribunal Pleno, composto por todos os 
desembargadores e sob a presidência do 
Presidente;

II – Órgão Especial, constituído pelos treze 
desembargadores mais antigos e por doze 
desembargadores eleitos, observado o 
quinto constitucional;

III – Corregedoria-Geral de Justiça;

IV – Seções cíveis, presididas pelo Primei-
ro Vice-Presidente e integradas: (Redação 
dada pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016)

a) a Primeira Seção Cível, por oito desem-
bargadores, representantes da Primeira 
à Oitava Câmara Cíveis, cada um deles es-
colhido pela respectiva câmara entre seus 
componentes efetivos, com investidura de 
dois anos, permitida a recondução; (Reda-
ção dada pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016).

b) a Segunda Seção Cível, por dez desem-
bargadores, representantes da Nona à Dé-
cima Oitava Câmara Cíveis, cada um deles 
escolhido pela respectiva câmara entre seus 
componentes efetivos, com investidura de 
dois anos, permitida a recondução. (Reda-
ção dada pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016)

V – grupos de câmaras criminais, integrados 
pelos membros das câmaras criminais e sob 
a presidência do desembargador mais anti-
go entre seus componentes, a saber:

a) o Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, 
composto pelas Segunda, Terceira e Sexta 
Câmaras Criminais;
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b) o Segundo Grupo de Câmaras Criminais, 
composto pelas Quarta e Quinta Câmaras 
Criminais;

c) o Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, 
composto pelas Primeira e Sétima Câmaras 
Criminais;

VI – câmaras cíveis, com cinco membros 
cada uma delas, cuja presidência será exer-
cida pelo sistema de rodízio por dois anos, 
observado o critério de antiguidade na câ-
mara, vedada a recondução até que todos 
os seus membros a tenham exercido, e as-
segurado pedido de dispensa;

VII – câmaras criminais, com cinco mem-
bros cada uma delas, cuja presidência será 
exercida na forma prevista no inciso ante-
rior;

VIII – Conselho da Magistratura, composto 
do Presidente, que o presidirá, dos Vice-
-Presidentes e do Corregedor-Geral de Jus-
tiça, que são membros natos, e de cinco de-
sembargadores, dentre os não integrantes 
do Órgão Especial, eleitos pelo Tribunal Ple-
no, observado o quinto constitucional;

IX – comissões permanentes, com as se-
guintes composições:

a) Comissão de Organização e Divisão Judi-
ciárias, composta pelo Presidente do Tribu-
nal, que a presidirá, pelos Vice-Presidentes 
do Tribunal, pelo Corregedor-Geral de Jus-
tiça e por cinco outros desembargadores 
eleitos pelo Tribunal Pleno;

b) Comissão de Regimento Interno, com-
posta pelo Primeiro Vice-Presidente do Tri-
bunal, que a presidirá, pelo Terceiro Vice-
-Presidente do Tribunal e por cinco outros 
desembargadores eleitos pelo Tribunal Ple-
no;

c) Comissão de Divulgação da Jurisprudên-
cia, composta pelo Segundo Vice-Presiden-
te do Tribunal, que a presidirá, e por oito 
desembargadores por ele escolhidos, sendo 
três representantes da Primeira a Oitava Câ-

maras Cíveis, três representantes da Nona à 
Décima Oitava Câmaras Cíveis e dois repre-
sentantes das câmaras criminais;

d) Comissão Administrativa, composta pelo 
Presidente do Tribunal, que a presidirá, pelo 
Segundo Vice-Presidente do Tribunal e por 
até seis desembargadores designados pelo 
Presidente;

e) Comissão Salarial, composta por cinco 
desembargadores não integrantes do Órgão 
Especial, sendo dois escolhidos pelo Presi-
dente do Tribunal e três eleitos pelo Tribu-
nal Pleno, e presidida pelo desembargador 
mais antigo dentre os seus integrantes;

f) Comissão de Orçamento, Planejamento e 
Finanças, composta pelo Presidente do Tri-
bunal, que a presidirá, pelos Vice-Presiden-
tes do Tribunal, pelo Corregedor-Geral de 
Justiça e por cinco outros desembargado-
res, sendo dois escolhidos pelo Presidente 
do Tribunal e três eleitos pelo Tribunal Ple-
no;

g) Comissão de Recepção de Desembarga-
dores, integrada por dois desembargado-
res, dois assessores judiciários e um gerente 
de cartório, designados pelo Presidente do 
Tribunal, e presidida pelo desembargador 
mais antigo dentre os seus integrantes;

h) Comissão de Recepção de Autoridades, 
Honraria e Memória, composta pelo Pre-
sidente do Tribunal, que a presidirá, pelo 
Segundo Vice-Presidente, pelo Superinten-
dente da Memória do Judiciário, pelo Co-
ordenador do Memorial da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes e pelos 
quatro desembargadores mais antigos do 
Tribunal que não exerçam cargo de direção;

i) Comissão de Ética, composta pelo Pre-
sidente do Tribunal, que a presidirá, pelo 
Corregedor-Geral de Justiça e por quatro 
desembargadores e dois juízes de direito da 
Comarca de Belo Horizonte, escolhidos pelo 
Órgão Especial, observado o seguinte:
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1) os desembargadores não podem ser inte-
grantes do Órgão Especial ou da Comissão 
de Promoção;

2) os juízes de direito serão escolhidos entre 
seis magistrados indicados pelo Corregedor-
-Geral de Justiça;

j) Comissão de Promoção, composta pelo 
Presidente do Tribunal, que a presidirá, pe-
los Vice-Presidentes, pelo Corregedor-Geral 
de Justiça e por oito outros desembargado-
res, sendo quatro titulares e quatro suplen-
tes, eleitos pelo Tribunal Pleno entre aque-
les que não integram o Órgão Especial;

k) Comissão Estadual Judiciária de Adoção, 
composta pelo Corregedor-Geral de Justiça, 
que a presidirá, e por:

1) três desembargadores, sendo pelo me-
nos dois em atividade, escolhidos pelo Pre-
sidente do Tribunal;

2) três juízes de direito da Comarca de Belo 
Horizonte, sendo um titular de vara da in-
fância e juventude, um juiz auxiliar da Cor-
regedoria-Geral de Justiça e um de livre 
escolha, todos indicados pelo Corregedor-
-Geral de Justiça; (Redação dada pela Emen-
da Regimental nº 2, de 2015)

3) um procurador de justiça e um promotor 
de justiça de vara da infância e juventude da 
Comarca de Belo Horizonte, indicados pelo 
Procurador-Geral de Justiça;

4) um delegado da Polícia Federal, indicado 
pelo Superintendente da Polícia Federal em 
Minas Gerais. (Incluído pela Emenda Regi-
mental nº 2, de 2015)

X – Conselho de Supervisão e Gestão dos 
Juizados Especiais, com a seguinte composi-
ção: (Redação dada pela Emenda Regimen-
tal nº 8, de 2017)

a) o Presidente do Tribunal, que o presidirá, 
e por dois desembargadores indicados pelo 
primeiro e aprovados pelo Órgão Especial; 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 
8, de 2017)

b) o Juiz Coordenador do Juizado Especial 
da Comarca de Belo Horizonte, indicado 
pelo Corregedor-Geral de Justiça e designa-
do pelo Presidente do Tribunal de Justiça;

c) um juiz de direito presidente de turma 
recursal da Comarca de Belo Horizonte, es-
colhido e designado pelo Presidente do Tri-
bunal;

d) um juiz de direito do sistema dos juizados 
especiais da Comarca de Belo Horizonte, 
escolhido e designado pelo Presidente do 
Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regi-
mental nº 8, de 2017)

XI – Turma de Uniformização de Jurispru-
dência dos Juizados Especiais, constituída 
por:

a) um desembargador designado pelo Ór-
gão Especial e que será o presidente;

b) dois juízes de direito, sendo um titular e 
um suplente, de cada turma recursal e por 
ela escolhido entre os seus integrantes;

XII – comissões temporárias, integradas e 
presididas pelos desembargadores desig-
nados pelo Presidente do Tribunal, com as 
atribuições estabelecidas no ato de desig-
nação, exceto as de competência das comis-
sões permanentes;

XIII – Ouvidoria Judicial, dirigida por um de-
sembargador, escolhido na forma do regu-
lamento constante de resolução do Órgão 
Especial, o qual também definirá as respec-
tivas atribuições e prerrogativas, observada 
a legislação específica.

§ 1º As comissões atuarão no âmbito de 
suas atribuições e emitirão parecer no pra-
zo de quinze dias, se outro não for estabele-
cido, antes da deliberação pelo órgão com-
petente.

§ 2º O prazo estabelecido no § 1º poderá 
ser prorrogado pelo Órgão Especial, quando 
se tratar de parecer a ser emitido sobre ma-
téria de sua alçada.
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§ 3º O mandato dos membros das comis-
sões coincidirá com o do Presidente do Tri-
bunal, permitida a recondução.

§ 4º Quando necessário, o Órgão Especial 
poderá autorizar o afastamento de suas 
funções normais aos desembargadores in-
tegrantes de comissões.

§ 5º Cada comissão, ao término do manda-
to de seus membros, elaborará e apresenta-
rá ao Presidente do Tribunal o relatório de 
seus trabalhos para apreciação pelo Órgão 
Especial.

XIV – Centro Judiciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania do Tribunal de Justiça, coor-
denado pelo Terceiro Vice-Presidente e dis-
ciplinado por resolução do Órgão Especial.”. 
(Incluído pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016) 

TÍTULO III

Da Composição e do Funcionamento 
do Órgão Especial

Art. 12. Na composição do Órgão Especial have-
rá vinte desembargadores que sejam magistra-
dos de carreira e, alternadamente, três e dois 
desembargadores oriundos das classes de ad-
vogados e de membros do Ministério Público.

Parágrafo único. Os membros do Órgão Es-
pecial, respeitada a classe de origem, serão:

I – os treze desembargadores mais antigos;

II – os doze desembargadores eleitos.

Art. 13. Ocorrida vaga no Órgão Especial, será 
ela provida:

I – mediante portaria do Presidente do Tri-
bunal, se vagar um dos treze cargos a serem 
providos por antiguidade;

II – para completar o mandato, pela convo-
cação do suplente ou, se não houver, por 
eleição pelo Tribunal Pleno, se vagar um dos 
doze cargos a serem providos por eleição.

§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, a 
efetivação recairá sobre o desembargador 
que, na antiguidade no Tribunal, se seguir 
ao último integrante da parte mais antiga 
do Órgão Especial, oriundo da classe dos 
magistrados de carreira, dos advogados 
ou dos membros do Ministério Público, de 
modo a que seja obedecida a composição 
prevista no art. 12 deste regimento.

§ 2º A substituição do desembargador re-
ferido no § 1º deste artigo far-se-á pelo de-
sembargador mais antigo da mesma classe, 
não integrante do Órgão Especial, mediante 
convocação pelo Presidente do Tribunal.

Art. 14. O mandato de cada membro eleito para 
integrar o Órgão Especial será de dois anos, ad-
mitida uma recondução.

§ 1º A substituição do desembargador elei-
to para integrar o Órgão Especial, nos afas-
tamentos e impedimentos, será realizada 
pelo suplente disponível, mediante convo-
cação do Presidente do Tribunal, inadmitida 
a recusa.

§ 2º Não havendo suplentes, ou sendo im-
possível a convocação dos suplentes para a 
substituição prevista no § 1º deste artigo, o 
membro eleito do Órgão Especial será subs-
tituído conforme o disposto no § 2º do art. 
13 deste regimento.

Art. 14-A. Nos casos de afastamento de desem-
bargador, membro do Órgão Especial, a qual-
quer título, por período superior a trinta dias, 
será convocado desembargador substituto, na 
forma deste regimento, que receberá os proces-
sos do substituído e os distribuídos durante o 
tempo de substituição, observado o disposto no 
inciso III do § 5º do art. 69 do regimento. (Incluí-
do pela Emenda Regimental nº 9, de 2017)

Art. 15. O novo integrante do Órgão Especial en-
trará em exercício.

I – na mesma sessão em que ocorrer a indi-
cação ou na primeira sessão que se seguir, 
no caso previsto no inciso I do art. 13 deste 
regimento;
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II – na primeira sessão que se seguir à con-
vocação do suplente ou à eleição para com-
pletar o mandato, nos casos previstos no in-
ciso II do art. 13 deste regimento;

III – na primeira sessão do mês de julho sub-
sequente à eleição, no caso previsto no art. 
137 deste regimento.

LIVRO II

Das Atribuições e da Competência 
dos Órgãos, dos Juízes de Direito 

Assessores da Presidência, das Sessões 
e do Exercício do Poder de Polícia

TÍTULO I

Das Atribuições e da Competência

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES  

DO TRIBUNAL PLENO

Art. 25. São atribuições ao Tribunal Pleno:

I – eleger o Presidente e os Vice-Presidentes 
do Tribunal, o Corregedor-Geral de Justiça e 
o Vice-Corregedor;

II – eleger doze membros integrantes do Ór-
gão Especial;

III – eleger os integrantes do Conselho da 
Magistratura que não sejam membros na-
tos;

IV – aprovar e emendar o regimento inter-
no;

V – sustar os atos normativos dos órgãos 
de direção ou fracionários do Tribunal que 
exorbitem do poder regulamentar ou da de-
legação conferida pelo Tribunal Pleno;

VI – referendar projeto de lei ou de resolu-
ção aprovado pelo Órgão Especial, nos ca-
sos e na forma previstos neste regimento;

VII – eleger desembargadores e juízes de 
direito para integrarem o Tribunal Regional 
Eleitoral;

VIII – elaborar a lista tríplice para nomea-
ção de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, da 
classe de juristas;

IX – indicar, em lista tríplice, advogados ou 
membros do Ministério Público, para pre-
enchimento do quinto constitucional nos 
tribunais estaduais;

X – indicar, em listra tríplice, para preenchi-
mento de vaga no Tribunal de Justiça Mili-
tar, oficial da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado;

XI – propor ao Poder Legislativo a criação e 
extinção de cargo de desembargador e de 
juiz do Tribunal de Justiça Militar;

XII – empossar o Presidente, os Vice-Presi-
dentes, o Corregedor-Geral de Justiça e, se 
for o caso, o desembargador;

XIII – reunir-se em caso de comemoração cí-
vica, visita oficial de alta autoridade ou para 
agraciamento com o Colar do Mérito Judi-
ciário;

XIV – apreciar a indicação para agraciamen-
to com o Colar do Mérito Judiciário; 

XV – conceder licença ao Presidente do Tri-
bunal e, por prazo excedente a um ano, a 
desembargador ou a juiz de direito, obser-
vado o disposto neste regimento;

XVI – autorizar previamente a devolução, 
transferência ou alienação, a qualquer enti-
dade pública ou privada, de bem imóvel em 
uso ou destinado a construção de prédio 
para funcionamento de fórum ou do Tribu-
nal;

XVII – tratar de assuntos especiais, median-
te convocação extraordinária do Presidente 
do Tribunal.
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CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E DA 

COMPETÊNCIA E DO PRESIDENTE E 
DOS VICE-PRESIDENTES

Art. 26. Sem prejuízo de outras competências e 
atribuições conferidas em lei, em geral cabe ao 
Presidente do Tribunal:

I – velar pelas prerrogativas do Poder Judici-
ário e da magistratura do Estado, represen-
tando-os perante os demais poderes e au-
toridades, pessoalmente ou por delegação 
a desembargador, observada, de preferên-
cia, a ordem de sua substituição regimental;

II – exercer a superintendência geral dos 
serviços da secretaria do Tribunal;

III – presidir as sessões do Tribunal Pleno, 
do Órgão Especial e do Conselho da Magis-
tratura, nelas exercendo o poder de polícia, 
na forma estabelecida neste regimento;

IV – proferir voto de desempate nos julga-
mentos administrativos e judiciais que pre-
sidir, nos casos previstos em lei ou neste re-
gimento;

V – convocar sessões extraordinárias, sole-
nes e especiais;

VI – organizar e fazer publicar, no final do 
mandato, relatório da gestão judiciária e ad-
ministrativa;

VII – delegar aos Vice-Presidentes e ao Cor-
regedor-Geral de Justiça a prática de atos de 
sua competência;

VIII – mandar coligir documentos e provas 
para a verificação do crime comum ou de 
responsabilidade, enquanto o respectivo 
feito não tiver sido distribuído;

IX – expedir, em seu nome e com sua assi-
natura, ordem que não dependa de acórdão 
ou não seja de competência do relator;

X – designar os membros integrantes das 
comissões permanentes e temporárias, nos 
casos previstos neste regimento.

Art. 27. É da competência do Presidente:

I – votar nos julgamentos de incidente de 
inconstitucionalidade e nas ações diretas de 
inconstitucionalidade;

II – requisitar pagamento em virtude de 
sentença proferida contra as fazendas do 
Estado ou de município, bem como contra 
as autarquias, nos termos da Constituição 
do Estado de Minas Gerais e do Código de 
Processo Civil;

III – processar e julgar:

a) recurso contra inclusão ou exclusão de 
jurado da lista geral;

b) pedido de suspensão de execução de li-
minar e de sentença, de medida cautelar e 
de tutela antecipada, nos termos da legisla-
ção pertinente.

Art. 28. Além de representar o Tribunal, são 
atribuições do Presidente:

I – nomear, aposentar, colocar em disponi-
bilidade, exonerar e remover servidor da 
secretaria do Tribunal de Justiça e da justiça 
de primeira instância, nos termos da lei;

II – dar posse a servidor, podendo delegar 
essa atribuição, se o interesse administrati-
vo o recomendar;

III – conceder licença, férias individuais e 
férias-prêmio a desembargador e juiz de di-
reito, observado o disposto neste regimen-
to, bem como férias e licenças a servidor de 
primeira e segunda instâncias;

IV – conceder a magistrado e a servidor de 
primeira e segunda instâncias vantagem a 
que tiverem direito;

V – prorrogar, nos termos da lei, prazo para 
posse de desembargador, juiz de direito 
substituto e servidor;

VI – cassar licença concedida por juiz, quan-
do exigido pelo interesse público;
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VII – representar para instauração de pro-
cesso administrativo contra desembargador 
e membro do Tribunal de Justiça Militar;

VIII – instaurar sindicância para apurar fato 
ou circunstância determinante de respon-
sabilidade disciplinar de desembargador e 
de membro do Tribunal de Justiça Militar, 
podendo delegar a realização dos trabalhos 
sindicantes ao Corregedor-Geral de Justiça, 
vedada a subdelegação, e apresentar o re-
sultado da sindicância ao Órgão Especial;

IX – votar na organização de lista para no-
meação, remoção e promoção de magistra-
do;

X – comunicar à Ordem dos Advogados do 
Brasil as faltas cometidas por advogado, 
sem prejuízo de seu afastamento do recin-
to, quando a providência não for de compe-
tência dos presidentes de câmara;

XI – expedir os editais e nomear as comis-
sões examinadoras de concursos públicos 
para provimento de cargos da secretaria do 
Tribunal, das secretarias de juízo e dos servi-
ços auxiliares da justiça de primeira instân-
cia, bem como homologar esses concursos;

XII – encaminhar ao Governador do Estado 
proposta orçamentária do Poder Judiciário, 
bem como pedidos de abertura de créditos 
adicionais e especiais;

XIII – requisitar verba destinada ao Tribunal 
e geri-la, bem como, ouvido o Tribunal Ple-
no, realizar tratativas, nos âmbitos adminis-
trativo e legislativo, sobre os recursos finan-
ceiros oriundos do recolhimento de custas 
e da administração dos depósitos judiciais;

XIV – assinar os termos de abertura e en-
cerramento dos livros de posse e de atas de 
sessões dos órgãos que presidir, cujas folhas 
serão numeradas e rubricadas, permitido o 
uso de chancela;

XV – levar ao conhecimento do Procurador-
-Geral de Justiça a falta de membro do Mi-

nistério Público que indevidamente haja re-
tido autos com excesso de prazo legal;

XVI – convocar juiz de direito para exercer 
substituição no Tribunal bem como assesso-
rar a presidência do Tribunal;

XVII – designar juiz de direito para exercer 
substituição ou cooperação nas comarcas;

XVIII – designar juiz de direito para os juiza-
dos especiais;

XIX – autorizar, nos termos da lei, o paga-
mento de diárias, de reembolso de despe-
sas de transporte, de hospedagem e de 
mudança, e de gratificação de magistério a 
magistrado e a servidor, bem como diárias 
de viagem a servidor do Tribunal, podendo 
delegar competência; (Redação dada pela 
Emenda Regimental nº 5, de 2016)

XX – efetivar a remoção de desembargador 
de uma câmara para outra, obedecido o cri-
tério de antiguidade, bem como deferir per-
muta entre desembargadores, observado o 
disposto no art. 151 deste regimento;

XXI – expedir atos de: 

a) nomeação de juiz de direito substituto e 
de juiz de direito substituto do juízo militar;

b) promoção de juiz de direito e de juiz de 
direito do juízo militar;

c) remoção e permuta de juízes de direito;

XXII – colocar magistrado em disponibilida-
de, nos termos da legislação pertinente;

XXIII – autorizar o pagamento da pensão 
decorrente de falecimento de magistrado, 
observada a legislação pertinente;

XXIV – conceder a magistrado e a servidor 
do Tribunal licença para se ausentar do país;

XXV – designar juízes e desembargadores 
para plantão;

XXVI – conceder aposentadoria a desem-
bargador, a juiz de direito e a juiz civil da 
Justiça Militar;
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XXVII – aplicar pena a servidor, nos casos 
previstos na legislação pertinente;

XXVIII – aplicar a pena de perda de delega-
ção a delegatário de serviço notarial e de 
registro;

XXIX – levar ao conhecimento do Defensor 
Público-Geral a falta de membro da Defen-
soria Pública;

XXX – promover a conciliação referente a 
precatórios, mediante cooperação de juiz 
de direito assessor da Presidência;

XXXI – outorgar delegação de atividade no-
tarial e de registro aos aprovados em con-
curso público;

XXXII – designar os integrantes da comissão 
examinadora do concurso para outorga de 
delegação de serviços de notas e de regis-
tro, após aprovação pelo Órgão Especial;

XXXIII – propor ao Órgão Especial a criação 
de turma recursal, bem como modificações 
de sua competência e composição; (Incluí-
do pela Emenda Regimental nº 8, de 2017)

XXXIV – indicar ao Órgão Especial os inte-
grantes de turma recursal. (Incluído pela 
Emenda Regimental nº 8, de 2017)

Art. 29. Cabe ao Primeiro Vice-Presidente:

I – substituir o Presidente e desempenhar a 
delegação que este lhe fizer;

II – exercer a superintendência judiciária e 
promover a uniformização de procedimen-
tos na tramitação dos feitos no Tribunal, 
respeitado o disposto no inciso II do art. 26 
deste regimento;

III – relatar suspeição oposta ao Presidente, 
quando não reconhecida;

IV – exercer a presidência, no processa-
mento dos recursos ordinário, especial e 
extraordinário e dos agravos contra suas de-
cisões, interpostos perante o Supremo Tri-
bunal Federal e o Superior Tribunal de Justi-
ça, no tocante aos processos julgados pelas 

Primeira a Oitava Câmaras Cíveis e pelo Ór-
gão Especial;

V – conceder ao Presidente do Tribunal, nos 
casos e termos previstos neste regimento, 
licença, férias, aposentadoria ou outra van-
tagem a que tiver direito;

VI – distribuir e autorizar a redistribuição 
dos feitos administrativos ou judiciais;

VII – processar e julgar suspeição oposta a 
servidor do Tribunal; 

VIII – conhecer de reclamação contra a exi-
gência ou percepção, por servidor do Tribu-
nal, de custas e emolumentos indevidos e, 
em feito submetido ao seu julgamento, por 
servidor que nele tiver funcionado, orde-
nando a restituição;

IX – despachar, respeitada a competência 
prevista nos artigos 31, IV, e 360 deste re-
gimento:

a) petição referente a autos devolvidos ao 
juízo de origem e aos em andamento, nes-
te caso quando, publicada a súmula, tenha 
fluído o prazo para embargos declaratórios;

b) petição referente a autos originários pen-
dentes de recurso nos tribunais superiores;

c) petição referente a autos originários fin-
dos, quando o relator estiver afastado de 
suas funções por mais de trinta dias ou não 
mais integrar o Tribunal;

X – conhecer do pedido de liminar em man-
dado de segurança, habeas corpus e outras 
medidas urgentes, quando a espera da dis-
tribuição puder frustrar a eficácia da medi-
da;

XI – informar recurso de indulto ou de co-
mutação de pena, quando o processo for de 
competência originária do Tribunal;

XII – determinar, por simples despacho, a 
remessa, ao tribunal competente, de feito 
submetido à distribuição, quando verificada 
a incompetência do Tribunal de Justiça;
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XIII – homologar desistência de feito mani-
festada antes da sua distribuição;

XIV – relatar, proferindo voto, dúvida de 
competência entre tribunais estaduais e 
conflito de competência ou atribuições en-
tre desembargadores e entre autoridades 
judiciárias e administrativas, salvo as que 
surgirem entre autoridades estaduais e da 
União, do Distrito Federal ou de outro esta-
do.

XV – exercer a presidência das seções cíveis 
e proferir voto no caso de empate. (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

Art. 30. Cabe ao Segundo Vice-Presidente:

I – substituir o Primeiro Vice-Presidente;

II – substituir o Presidente, na ausência ou 
impedimento do Primeiro Vice-Presidente;

III – exercer, observada a competência do 
Presidente, a Superintendência da Escola 
Judicial Desembargador Edésio Fernandes;

IV – exercer delegação que o Presidente lhe 
fizer;

V – presidir comissão examinadora de con-
curso público para provimento de cargo da 
justiça de primeira e segunda instâncias;

VI – determinar a abertura de concurso pú-
blico para outorga de delegação do serviço 
de notas e de registros e expedir o respec-
tivo edital;

VII – dirigir a instrução dos processos de vi-
taliciamento de magistrados, na forma pre-
vista neste regimento.

Art. 31. Cabe ao Terceiro Vice-Presidente:

I – substituir o Segundo Vice-Presidente;

II – substituir o Primeiro Vice-Presidente, na 
ausência ou impedimento do Segundo Vice-
-Presidente;

III – substituir o Presidente, na ausência ou 
impedimento do Primeiro e do Segundo Vi-
ce-Presidentes; 

IV – exercer a presidência no processa-
mento dos recursos ordinário, especial e 
extraordinário e dos agravos contra suas 
decisões, interpostos perante o Supremo 
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça, ressalvada a competência do Pri-
meiro Vice-Presidente;

V – exercer, respeitada a competência do 
Presidente, a superintendência da gestão 
de inovação;

VI – exercer o gerenciamento e a execução 
dos projetos de conciliação em primeira e 
segunda instâncias, salvo os relacionados 
aos precatórios, cuja competência é exclusi-
va do Presidente.

Parágrafo único. Em caso de ausência ou 
impedimento de todos os vice-presidentes, 
se necessário, serão os autos encaminhados 
ao desembargador mais antigo presente no 
Tribunal.

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CORREGEDOR-

GERAL DE JUSTIÇA

Art. 32. São atribuições do Corregedor-Geral de 
Justiça:

I – exercer a superintendência da secretaria 
da Corregedoria-Geral de Justiça e dos ser-
viços judiciais, notariais e de registro do Es-
tado;

II – integrar o Órgão Especial, o Conselho da 
Magistratura, a Comissão de Organização e 
Divisão Judiciárias e outros órgãos e comis-
sões, conforme disposto em lei, neste regi-
mento ou em outro ato normativo;

III – exercer a direção do foro da Comarca 
de Belo Horizonte, podendo designar juiz 
auxiliar da Corregedoria para o seu exercí-
cio e delegar as atribuições previstas em lei;

IV – indicar ao Presidente do Tribunal os 
servidores que serão nomeados para os 
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cargos de provimento em comissão da se-
cretaria da Corregedoria-Geral de Justiça e 
dos serviços auxiliares da direção do foro da 
Comarca de Belo Horizonte;

V – indicar ao Presidente do Tribunal os juí-
zes de direito da Comarca de Belo Horizon-
te que serão designados para o exercício da 
função de juiz auxiliar da Corregedoria;

VI – designar juiz de direito para exercer, 
bienalmente, a direção do foro nas comar-
cas com mais de uma vara, permitida uma 
recondução;

VII – designar o juiz-corregedor de presí-
dios, nas comarcas com mais de uma vara 
onde não houver vara especializada de exe-
cuções criminais, nem corregedoria de pre-
sídios nem magistrado designado na forma 
de lei, por período de até dois anos, proibi-
da a recondução;

VIII – designar, bienalmente, nas comarcas 
em que não houver vara com competência 
específica para infância e juventude, o juiz 
de direito competente para tais atribuições, 
permitida uma recondução e sua substitui-
ção, quando convier;

IX – apresentar ao Órgão Especial, quando 
deixar o cargo, no prazo de até trinta dias, 
relatório circunstanciado das ações e dos 
trabalhos realizados em seu mandato;

X – aferir, mediante inspeção local, o preen-
chimento dos requisitos legais para criação 
ou instalação de comarca, de vara judicial 
ou unidade jurisdicional do sistema dos 
juizados especiais, apresentando relatório 
circunstanciado e opinativo à Comissão de 
Organização e Divisão Judiciárias;

XI – encaminhar ao Órgão Especial, depois 
de verificação dos assentos da Corregedo-
ria-Geral de Justiça, relação de comarcas 
que deixaram de atender, por três anos con-
secutivos, aos requisitos mínimos que justi-
ficaram a sua criação;

XII – prestar informação fundamentada ao 
Órgão Especial sobre juiz de direito candida-
to à promoção;

XIII – informar ao Órgão Especial sobre a 
conveniência, ou não, de se atender pedido 
de permuta ou remoção de juiz de direito; 

XIV – expedir ato normativo, de cumpri-
mento obrigatório, para disciplinar matéria 
de sua competência, que estabeleça diretri-
zes visando à perfeita organização e o bom 
ordenamento da execução dos serviços ad-
ministrativos, bem assim exigir e fiscalizar 
seu cumprimento pelos juízes diretores do 
foro, demais juízes de direito, servidores da 
Secretaria da Corregedoria e da primeira 
instância, notários e registradores;

XV – solicitar ao Órgão Especial a expedição 
de ato normativo em matéria administrati-
va de economia interna do Poder Judiciário, 
podendo apresentar anteprojeto de resolu-
ção;

XVI – propor ao Órgão Especial providência 
legislativa para o mais rápido andamento e 
perfeita execução dos trabalhos judiciários 
e dos serviços notariais e de registro;

XVII – fiscalizar a secretaria da Corregedo-
ria-Geral de Justiça, os órgãos de jurisdição 
de primeiro grau, os órgãos auxiliares da 
justiça de primeira instância e os serviços 
notariais e de registro do Estado, para veri-
ficação da fiel execução de suas atividades e 
cumprimento dos deveres e das obrigações 
legais e regulamentares;

XVIII – realizar correição extraordinária, de 
forma geral ou parcial, no âmbito dos servi-
ços do foro judicial, das unidades jurisdicio-
nais do sistema dos juizados especiais, dos 
serviços notariais e de registro, dos serviços 
da justiça de paz, da polícia judiciária e dos 
presídios das comarcas do Estado, para ve-
rificar-lhes a regularidade e para conhecer 
de denúncia, reclamação ou sugestão apre-
sentada, podendo delegar a juiz auxiliar da 
Corregedoria a sua realização;
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XIX – verificar e identificar irregularidades 
nos mapas de movimento forense das co-
marcas e de operosidade dos juízes de di-
reito, adotando as necessárias providências 
saneadoras;

XX – levar ao conhecimento do Procurador-
-Geral de Justiça, do Defensor Público-Ge-
ral, do titular da secretaria de estado com-
petente, do Comandante-Geral da Polícia 
Militar ou do Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seção de Minas Gerais 
falta ou infração de que venha a conhecer e 
seja atribuída, respectivamente, a membro 
do Ministério Público, a membro da Defen-
soria Pública, a policial civil, a policial mili-
tar, a advogado ou estagiário;

XXI – conhecer das suspeições declaradas e 
comunicadas por juiz de direito;

XXII – exercer a função disciplinar na secre-
taria da Corregedoria-Geral de Justiça, nos 
órgãos de jurisdição e nos órgãos auxiliares 
da justiça de primeiro grau e nos serviços 
notariais e de registro do Estado, nas hipó-
teses de descumprimento dos deveres e 
das obrigações legais e regulamentares;

XXIII – instaurar sindicância ou, se já prova-
do o fato, processo administrativo discipli-
nar contra servidor integrante dos quadros 
de pessoal da justiça de primeiro e segun-
do graus, titulares dos serviços de notas e 
de registros e seus prepostos não optantes, 
para os fins legais, tão logo recebida repre-
sentação de parte legítima, ou de ofício, 
mediante certidões ou documentos que 
fundamentem sua atuação;

XXIV – instaurar sindicância para apurar 
fato ou circunstância determinante de res-
ponsabilidade disciplinar de juiz de direito, 
podendo delegar a realização dos trabalhos 
sindicantes a juiz auxiliar da Corregedoria, 
e apresentar o resultado da sindicância ao 
Órgão Especial;

XXV – arquivar, de plano, representação 
apócrifa contra juiz de direito ou relacio-

nada a ato jurisdicional por ele praticado e 
cientificá-lo do teor da decisão;

XXVI – representar ao Órgão Especial para 
instauração e instrução de processo admi-
nistrativo contra juiz de direito, assegurada 
a ampla defesa;

XXVII – apurar, pessoalmente ou por inter-
médio de juiz auxiliar da Corregedoria que 
designar, sobre o comportamento de juiz de 
direito e de servidor integrante dos quadros 
de pessoal da justiça de primeiro e segundo 
graus, em especial no que se refere a ativi-
dade político-partidária;

XXVIII – por determinação do Órgão Espe-
cial, dar prosseguimento às investigações, 
quando houver indício da prática de crime 
de ação penal pública por magistrado; 

XXIX – indicar o juiz de direito do sistema 
dos juizados especiais, previsto na alínea b 
do inciso X art. 9º deste regimento;

XXX – designar, bienalmente, o Juiz de Di-
reito com competência para as causas pre-
vistas no Estatuto do Idoso, nas comarcas 
em que não houver vara com competência 
específica para tais atribuições, permitida 
uma recondução e sua substituição, quando 
convier;

XXXI – verificar o exercício de atividade de 
magistério por juiz de direito e, em caso de 
apuração de irregularidade ou constatação 
de prejuízo para a prestação jurisdicional 
decorrente daquela atividade, adotar as 
medidas necessárias para o interessado re-
gularizar a situação, sob pena de instaura-
ção do procedimento disciplinar cabível.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E DA COMPETÊNCIA 
DOS DEMAIS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL

Seção I
DA COMPETÊNCIA  

DO ÓRGÃO ESPECIAL

Art. 33. Compete ao Órgão Especial, por delega-
ção do Tribunal Pleno:

I – processar e julgar, originariamente, res-
salvada a competência das justiças especia-
lizadas:

a) o Vice-Governador do Estado, o Deputa-
do Estadual, o Advogado-Geral do Estado e 
o Procurador-Geral de Justiça, nos crimes 
comuns;

b) o Secretário de Estado, ressalvado o dis-
posto no § 2º do art. 93 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais, os juízes do Tribu-
nal de Justiça Militar, os juízes de direito e 
os juízes de direito do juízo militar, os mem-
bros do Ministério Público, o Comandante-
-Geral da Polícia Militar, o Comandante-Ge-
ral do Corpo de Bombeiros Militar e o Chefe 
da Polícia Civil, nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade;

c) a ação direta de inconstitucionalidade e 
de lei ou ato normativo estadual ou muni-
cipal, a declaratória de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo estadual, em face 
da Constituição do Estado, e os incidentes 
de inconstitucionalidade;

d) o mandado de segurança contra ato do 
Governador do Estado, da Mesa e da Pre-
sidência da Assembleia Legislativa, do Pre-
sidente do Tribunal de Contas, do próprio 
Tribunal ou de seus órgãos diretivos ou co-
legiados, do Corregedor-Geral de Justiça e 
de ato atribuível ao Juiz da Central de Pre-
catórios; (Redação dada pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

e) o mandado de injunção, quando a ela-
boração da norma regulamentadora for 

atribuição do Governador do Estado, da 
Assembleia Legislativa ou de sua Mesa, do 
Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça 
Militar ou do Tribunal de Contas do Estado;

f) o habeas data contra ato das autoridades 
mencionadas nas alíneas a e b deste inciso, 
e contra ato do Presidente do Tribunal de 
Contas; (Redação dada pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

g) a ação rescisória de seus julgados e das 
seções cíveis, e a revisão criminal em pro-
cesso de sua competência; (Redação dada 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

h) as autoridades de que tratam as alíneas a 
e b deste inciso, nos crimes dolosos contra a 
vida, ressalvada a competência dos grupos 
de câmaras criminais;

i) a reclamação para preservar a competên-
cia ou garantir a autoridade de suas deci-
sões. (Redação dada pela Emenda Regimen-
tal nº 6, de 2016)

II – decidir dúvida de competência entre 
tribunais estaduais, seções cíveis, câmaras 
cíveis e criminais de competência distinta 
ou seus desembargadores, bem como con-
flito de atribuições entre desembargadores 
e autoridades judiciárias ou administrativas, 
salvo os que surgirem entre autoridades es-
taduais e da União, do Distrito Federal ou 
de outro estado; (Redação dada pela Emen-
da Regimental nº 6, de 2016)

III – julgar, em feito de sua competência, 
suspeição oposta a desembargador ou ao 
Procurador-Geral de Justiça;

IV – julgar restauração de autos perdidos e 
outros incidentes que ocorrerem em pro-
cessos de sua competência;

V – julgar recurso interposto contra decisão 
jurisdicional do Presidente, do Primeiro Vi-
ce-Presidente, do Segundo Vice-Presidente 
ou do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça, nos casos previstos em lei ou 
neste regimento;
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VI – julgar agravo interno, sem efeito sus-
pensivo, de decisão do relator que, nos pro-
cessos criminais de competência originária 
e nos feitos de sua competência:

a) decretar prisão preventiva;

b) conceder ou denegar fiança, ou arbitrá-
-la;

c) recusar produção de prova ou realização 
de diligência;

d) decidir incidentes de execução;

VII – executar acórdão proferido em causa 
de sua competência originária, delegando a 
juiz de direito a prática de ato ordinatório;

VIII – julgar embargos em feito de sua com-
petência;

IX – julgar agravo interno contra decisão do 
Presidente que deferir pedido de suspensão 
de execução de liminar ou de sentença pro-
ferida em mandado de segurança;

X – julgar agravo interno contra decisão do 
Presidente que deferir ou indeferir pedidos 
de suspensão de execução de liminar ou de 
sentenças proferidas em ação civil pública, 
ação popular e ação cautelar movidas con-
tra o poder público e seus agentes, bem 
como as decisões proferidas em pedidos de 
suspensão de execução de tutela antecipa-
da deferidas nas demais ações movidas con-
tra o poder público e seus agentes;

XI – (Revogado pela Emenda Regimental nº 
6, de 2016)

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES  

DO ÓRGÃO ESPECIAL

Art. 34. São atribuições do Órgão Especial, dele-
gadas do Tribunal Pleno:

I – solicitar, pela maioria absoluta de seus 
membros, a intervenção federal no Estado, 
por intermédio do Supremo Tribunal Fede-
ral, nos termos da Constituição da Repúbli-

ca e do parágrafo único do art. 97 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais;

II – apreciar pedido de intervenção em mu-
nicípio;

III – organizar a secretaria e os serviços au-
xiliares do Tribunal de Justiça e os dos juízos 
que lhe forem vinculados;

IV – propor ao Poder Legislativo:

a) a criação e a extinção de cargo de juiz de 
direito, de juiz de direito do juízo militar e 
de servidor das secretarias dos tribunais e 
dos juízos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação das respectivas remunera-
ções;

b) a criação ou a extinção de comarca, vara 
ou unidade jurisdicional do sistema dos jui-
zados especiais;

c) a revisão da organização e da divisão judi-
ciárias, ressalvado o disposto no inciso XI do 
art. 25 deste regimento;

V – expedir decisão normativa em matéria 
administrativa de economia interna do Po-
der Judiciário, ressalvada a autonomia ad-
ministrativa do Tribunal de Justiça Militar;

VI – elaborar regulamento:

a) da secretaria do Tribunal, organizando os 
seus serviços, observado o disposto em lei;

b) da Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes;

c) do concurso para o cargo de juiz de direi-
to substituto;

VII – estabelecer normas de caráter geral e 
de cumprimento obrigatório para a fiel exe-
cução das leis e o bom andamento do servi-
ço forense;

VIII – conhecer de representação contra de-
sembargador e membro do Tribunal de Jus-
tiça Militar;

IX – apreciar e encaminhar à Assembleia Le-
gislativa do Estado os projetos de lei de in-
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teresse dos Tribunais de Justiça e de Justiça 
Militar, ressalvado o disposto no inciso XI do 
art. 25 deste regimento;

X – decidir sobre a invalidez de desembarga-
dor e juiz de direito, para fins de aposenta-
doria, afastamento ou licença compulsória;

XI – decidir sobre a aplicação das penas 
de advertência e de censura aos juízes de 
primeiro grau e sobre a remoção, a dispo-
nibilidade e a aposentadoria por interesse 
público do magistrado, pelo voto da maio-
ria absoluta de seus membros, assegurada 
ampla defesa;

XII – declarar o abandono ou a perda de car-
go em que incorrer magistrado;

XIII – efetuar a indicação de magistrados 
para promoção por antiguidade ou mereci-
mento, nos termos da Constituição da Re-
pública;

XIV – indicar juízes de direito candidatos a 
remoção;

XV – movimentar juiz de direito de uma 
para outra vara da mesma comarca, se o 
interesse da prestação jurisdicional o reco-
mendar, pelo voto de dois terços de seus 
membros, assegurada ampla defesa;

XVI – autorizar a permuta solicitada por juí-
zes de direito;

XVII – autorizar, ad referendum do Tribunal 
Pleno, a concessão de licença ao Presiden-
te do Tribunal e, por prazo excedente a um 
ano, a desembargador e a juiz de direito, 
observado o disposto neste regimento;

XVIII – homologar concurso para o ingresso 
na magistratura e julgar os recursos inter-
postos;

XIX – determinar instalação de comarca, 
vara ou unidade jurisdicional do sistema 
dos juizados especiais;

XX – indicar candidatos a promoção ao car-
go de juiz civil do Tribunal de Justiça Militar;

XXI – examinar e aprovar a proposta orça-
mentária do Poder Judiciário;

XXII – delimitar as microrregiões previstas 
na lei de organização e divisão judiciárias;

XXIII – autorizar o funcionamento de vara 
em dois turnos de expediente;

XXIV – homologar convênios entre a admi-
nistração pública direta e indireta do Estado 
e os oficiais do registro civil das pessoas na-
turais, para a prestação de serviços de inte-
resse da comunidade local ou de interesse 
público;

XXV – proceder à avaliação do juiz de direi-
to, para fins de aquisição da vitaliciedade, 
ao final do biênio de estágio;

XXVI – dar posse coletiva a juízes de direito 
substitutos;

XXVII – autorizar juiz de direito a residir fora 
da comarca;

XXVIII – julgar recurso contra decisão do 
Presidente do Tribunal que impuser pena 
disciplinar, nos termos da legislação perti-
nente;

XXIX – indicar os membros do Conselho da 
Magistratura, entre os desembargadores 
que não sejam integrantes do Órgão Espe-
cial e observada a ordem de antiguidade, 
quando frustrada, total ou parcialmente, a 
eleição de que trata o inciso III do art. 25 
deste regimento, vedada a recusa;

XXX – constituir a comissão de concurso 
para juiz de direito substituto e designar o 
seu presidente;

XXXI – aprovar os nomes dos integrantes 
da comissão examinadora do concurso para 
outorga de delegação de serviços de notas e 
de registros.
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CAPÍTULO II
DOS RECURSOS CÍVEIS

Seção I
DA APELAÇÃO

Art. 375. Recebido o recurso de apelação no 
Tribunal e distribuído imediatamente, o relator: 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

I – determinará as diligências indispensáveis 
à regularização do processamento do recur-
so;

II – mandará abrir vista à Procuradoria-Ge-
ral de Justiça, se for o caso;

III – decidi-lo-á monocraticamente apenas 
nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do 
CPC. (Incluído pela Emenda Regimental nº 
6, de 2016)

Art. 375-A Quando o recurso de apelação for re-
cebido somente no efeito devolutivo, o apelante 
poderá, desde que demonstre a probabilidade 
de provimento do recurso ou, sendo relevante 
a fundamentação, se houver risco de dano gra-
ve ou de difícil reparação, requerer a concessão 
do efeito suspensivo ou de tutela recursal ante-
cipada: (Incluído pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

I – ao Tribunal, no período compreendido 
entre a sua interposição e a distribuição, fi-
cando o relator designado para seu exame 
prevento para julgá-la; (Incluído pela Emen-
da Regimental nº 6, de 2016)

II – ao relator, se já distribuída a apelação. 
(Incluído pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016)

§ 1º O requerimento deverá conter: (Inclu-
ído pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

I – o nome e a qualificação das partes e dos 
advogados; (Incluído pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

II – a exposição dos fatos e dos fundamen-
tos jurídicos; (Incluído pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

III – a indicação detalhada dos pressupostos 
autorizadores para a concessão da medida. 
(Incluído pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016)

§ 2º A petição dirigida ao relator será instru-
ída com os seguintes documentos: (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

I – petição inicial e contestação; (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

II – sentença e a certidão da data de intima-
ção; (Incluído pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

III – recurso de apelação, já protocolizado, 
com a prova da sua tempestividade e do 
recolhimento do preparo; (Incluído pela 
Emenda Regimental nº 6, de 2016)

IV – outras peças que o recorrente entender 
necessárias à compreensão da controvér-
sia, inclusive aquelas que não tenham sido 
juntadas no processo, mas que possam, nos 
termos da lei processual civil, ser objeto 
de apreciação pelo Tribunal. (Incluído pela 
Emenda Regimental nº 6, de 2016)

§ 3º As cópias das peças e documentos indi-
cados no § 2º poderão ser declaradas autên-
ticas ou inexistentes pelo advogado. (Incluí-
do pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

§ 4º O relator intimará o requerente para 
que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie 
a juntada das peças mencionadas no § 2º 
ou de outras que sejam necessárias à apre-
ciação do pedido, sob pena de indeferimen-
to liminar. (Incluído pela Emenda Regimen-
tal nº 6, de 2016)

§ 5º Havendo algum vício sanável, o relator 
intimará o requerente para que o supra no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inde-
ferimento ou não conhecimento do pedido. 
(Incluído pela Emenda Regimental nº 6, de 
2016)
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§ 6º A não apreciação do pedido por vício 
formal não impede que o requerente reite-
re o pedido, desde que prove haver sanado 
o vício. (Incluído pela Emenda Regimental 
nº 6, de 2016)

§ 7º Caberá agravo interno, no prazo de 15 
(quinze) dias, da decisão que concede ou 
indefere o pedido de efeito suspensivo ou 
de antecipação de tutela recursal. (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

Art. 376. Não sendo caso de se proceder na for-
ma do art. 375, ou já se tendo assim procedido, 
o relator examinará os autos e, no prazo de 30 
(trinta) dias, os restituirá ao cartório com rela-
tório, exporá os pontos controvertidos sobre os 
quais versar o recurso e pedirá dia para julga-
mento. (Redação dada pela Emenda Regimental 
nº 6, de 2016)

Art. 377. Devolvidos os autos ao cartório, pode-
rão ser conclusos aos vogais, quando solicitado. 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

Art. 378. O julgamento da apelação será toma-
do pelo voto de três desembargadores, obser-
vada a ordem de antiguidade.

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrer di-
vergência entre os julgadores, observar-se-
-á o disposto no art. 115-A, deste regimen-
to. (Incluído pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

Art. 379. A apelação não será incluída em pauta 
antes do agravo de instrumento interposto no 
mesmo processo.

Parágrafo único. Se ambos os recursos hou-
verem de ser julgados na mesma sessão, 
terá precedência o agravo.

Art. 380. Havendo vício passível de ser sanado 
antes do julgamento da apelação, o relator ado-
tará as providências previstas no art. 108, deste 
regimento. (Redação dada pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

Art. 381. Aplicam-se as regras desta seção, no 
que couber, aos julgamentos dos demais pro-
cessos sujeitos ao duplo grau de jurisdição.

Seção II 
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(Redação dada pela  
Emenda Regimental nº 6, de 2016)

Art. 382. Distribuído o agravo de instrumento, 
os autos serão imediatamente conclusos ao 
relator, que poderá, no prazo de 5 (cinco) dias: 
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 6, 
de 2016)

I – negar-lhe ou dar-lhe provimento na for-
ma da lei processual civil; (Incluído pela 
Emenda Regimental nº 6, de 2016)

II – atribuir efeito suspensivo ao recurso ou 
deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comu-
nicando ao juiz sua decisão; (Incluído pela 
Emenda Regimental nº 6, de 2016)

III – ordenar a intimação do agravado pesso-
almente, por carta com aviso de recebimen-
to, quando não tiver procurador constitu-
ído, ou pelo Diário do Judiciário eletrônico 
ou por carta com aviso de recebimento di-
rigida ao seu advogado, para que responda 
no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe 
juntar a documentação que entender ne-
cessária ao julgamento do recurso; (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

IV – determinar a intimação do Ministério 
Público, preferencialmente por meio eletrô-
nico, quando for o caso de sua intervenção, 
para que se manifeste no prazo de 15 (quin-
ze) dias. (Incluído pela Emenda Regimental 
nº 6, de 2016)

§ 1º As determinações decorrentes da de-
cisão que atribuir efeito suspensivo ao re-
curso ou deferir, em antecipação de tutela, 
total ou parcialmente, a pretensão recursal, 
serão cumpridas preferencialmente no juízo 
de origem, mediante comunicação do rela-
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tor. (Redação dada pela Emenda Regimental 
nº 6, de 2016)

§ 2º Contra a decisão que conceder ou inde-
ferir o efeito suspensivo ou a tutela recursal 
antecipada, caberá agravo interno no prazo 
de 15 (quinze) dias, observado o disposto 
no art. 386 deste regimento. (Redação dada 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

Art. 383. Concluída a instrução do processo nos 
termos da lei processual civil, o relator apresen-
tará o relatório e pedirá dia para julgamento em 
prazo não superior a um mês da intimação do 
agravado. (Redação dada pela Emenda Regi-
mental nº 6, de 2016)

Art. 384. O julgamento do agravo será tomado 
pelo voto de três desembargadores, seguindo-
-se ao do relator os dos dois desembargadores 
que o sucederem na ordem de antiguidade.

Parágrafo único. Quando houver a reforma 
da decisão que julgou parcialmente o méri-
to, o julgamento seguirá na forma prevista 
no art. 115-A, deste regimento. (Incluído 
pela Emenda Regimental nº 6, de 2016)

Art. 385. Ocorrido o trânsito em julgado, so-
mente serão encaminhados à comarca de ori-
gem o acórdão ou a decisão monocrática, e o 
destino dos autos do agravo de instrumento 
será disciplinado em ato conjunto do Presidente 
do Tribunal e do Corregedor-Geral de Justiça. 

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS CRIMINAIS

Seção II
DA APELAÇÃO

Art. 486. Protocolados, fiscalizados, conferidos 
e cadastrados, os autos serão distribuídos ao 
relator sorteado ou prevento e, imediatamente, 
remetidos pelo cartório à Procuradoria-Geral de 
Justiça para emitir parecer, no prazo de dez dias, 
se em liberdade o acusado, e em cinco dias, se 
preso.

§ 1º Na hipótese de não ter sido efetuado o 
preparo recursal, ou de ausência dos requi-
sitos do recurso, será o processo imediata-
mente conclusos ao relator, que declarará a 
deserção ou inadmitirá a apelação.

§ 2º Quando o apelante, no ato da interpo-
sição do recurso, manifestar a pretensão de 
arrazoar na superior instância, o cartório, 
antes de remeter os autos à Procuradoria-
-Geral de Justiça, abrirá vista às partes, pelo 
prazo legal.

§ 3º Na hipótese prevista no parágrafo ante-
rior, se apelado o Ministério Público, dar-se-
-á vista dos autos à Procuradoria-Geral de 
Justiça para contrarrazões, bem como para 
emitir parecer.

§ 4º Se houver assistente do Ministério Pú-
blico, terá ele vista dos autos logo depois da 
Procuradoria-Geral de Justiça, fazendo-se 
sua intimação pelo Diário do Judiciário ele-
trônico. Art. 487. No último dia útil de cada 
mês, a superintendência judiciária organiza-
rá lista dos autos remetidos à Procuradoria-
-Geral de Justiça, não devolvidos nos prazos 
estabelecidos no artigo anterior, encami-
nhando-a ao Presidente do Tribunal.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal 
enviará a lista ao Procurador-Geral de Jus-
tiça, reclamando a devolução dos autos, e, 
se necessário, mandará buscá-los, prosse-
guindo-se no processamento, mesmo sem 
parecer.

Art. 488. Retornando os autos da Procuradoria-
-Geral de Justiça, serão eles conclusos ao rela-
tor.

Art. 489. O relator determinará as diligências 
julgadas necessárias, marcando prazo para seu 
cumprimento.

Parágrafo único. Não sendo cumpridas as 
diligências, o cartório comunicará o fato, 
mediante promoção, ao relator para as pro-
vidências cabíveis.
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Art. 490. O relator apresentará o relatório nos 
autos e os repassará ao revisor, que lançará “vis-
to”, observado o disposto nos artigos 85, 86 e 
seu parágrafo único, e 91 deste regimento.

Art. 491. Cumprido o disposto nos artigos an-
teriores, havendo pedido dia, definida a sessão 
prevista para julgamento, observados os prazos 
de revisão, o cartório organizará e publicará a 
pauta no Diário do Judiciário eletrônico e a fixa-
rá no local próprio.

Parágrafo único. Independentemente de 
conclusão e sem prejuízo do julgamento 
marcado, os autos irão ao vogal, observado 
o prazo de até dez dias para sua inclusão em 
pauta. 

Art. 492. Se qualquer das partes apresentar do-
cumento novo, a outra será ouvida no prazo de 
quarenta e oito horas.

Art. 493. Entre a data de publicação da pauta e 
a sessão de julgamento, mediará, pelo menos, o 
prazo de quarenta e oito horas.

Seção III
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Art. 494. Protocolados, fiscalizados, conferidos 
e cadastrados, os autos serão distribuídos ao re-
lator, e remetidos pelo cartório à Procuradoria-
-Geral de Justiça para emitir parecer no prazo 
de cinco dias.

§ 1º Retornando os autos da Procuradoria-
-Geral de Justiça serão eles conclusos ao re-
lator que, no prazo estabelecido no inciso III 
do art. 86 deste regimento, pedirá dia para 
o julgamento.

§ 2º Cumprido o disposto no parágrafo an-
terior, será o recurso incluído na pauta de 
julgamento, fazendo-se a publicação e a in-
timação das partes pelo Diário do Judiciário 
eletrônico.

Seção IV
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Art. 495. Ao agravo de instrumento da compe-
tência das Câmaras Criminais aplicar-se-á, no 
que couber, o procedimento estabelecido neste 
regimento e na legislação processual para o de 
natureza cível.

Seção V
DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Art. 496. Ao agravo em execução penal aplicar-
-se-á, no que couber, o procedimento estabele-
cido neste regimento e na legislação processual 
penal para o recurso em sentido estrito.

Seção VI
DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Art. 497. No Tribunal, a carta testemunhável 
terá o mesmo andamento que o recurso em 
sentido estrito, decidindo a câmara sobre o mé-
rito, desde logo, se estiver suficientemente ins-
truída.

Art. 498. A carta testemunhável não terá efeito 
suspensivo e será processada nos termos da le-
gislação processual penal, observado o proces-
so do recurso denegado.




