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Legislação Específica

RESOLUÇÃO Nº 395, DE 30 DE MARÇO 2017

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco

DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º Este Regimento dispõe sobre a compo-
sição, a competência e o funcionamento dos 
órgãos do Tribunal de Justiça do Estado de Per-
nambuco e regula a instrução e o julgamento 
dos processos e dos recursos que lhe são atribu-
ídos pela Constituição da República, pela Cons-
tituição do Estado e pelas leis. 

LIVRO I 

Da Organização

TÍTULO I 

Da Composição e 
 Competência do Tribunal

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º O Tribunal de Justiça, órgão superior do 
Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, com 
sede na Capital e jurisdição em todo o território 
estadual, é constituído por cinquenta e dois de-
sembargadores.

Parágrafo único. A composição do Tribunal 
só poderá ser alterada por deliberação de 
dois terços dos seus integrantes.

Art. 3º A composição do Tribunal dar-se-á me-
diante acesso dos juízes de direito da última en-
trância, observados os critérios alternados de 
antiguidade e merecimento, e por nomeação de 
representantes do Ministério Público e da Or-
dem dos Advogados do Brasil.

Art. 4º No acesso por antiguidade, o Presiden-
te submeterá ao Tribunal Pleno o nome do juiz 
mais antigo, que somente poderá ser recusa-
do pelo voto fundamentado de dois terços dos 
seus membros.

§ 1º Deliberado, em sessão pública, me-
diante voto aberto, nominal e fundamenta-
do de dois terços dos seus membros, pela 
abertura do procedimento de recusa, o juiz 
mais antigo será intimado pessoalmente da 
decisão, facultando-lhe a apresentação de 
defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias e 
a produção de provas.

§ 2º Finda a fase probatória, ou não apre-
sentada defesa, o Tribunal Pleno, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, deliberará sobre 
a recusa.

§ 3º Ocorrendo a recusa, será submetido à 
votação o nome do juiz mais antigo na se-
quência, até a definição do escolhido.

Art. 5º No acesso por merecimento, será orga-
nizada lista tríplice para cada vaga, em sessão 
pública, mediante voto aberto, nominal e fun-
damentado.

§ 1º Na formação da lista tríplice, cada de-
sembargador, no primeiro escrutínio, vota-
rá, obrigatoriamente, em três nomes, sob 
pena de não ser considerado válido o voto.
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§ 2º Ter-se-á como constituída a lista trípli-
ce se, em primeiro escrutínio, três ou mais 
candidatos obtiverem maioria absoluta dos 
votos dos membros do Tribunal, hipótese 
em que figurarão na lista, pela ordem de-
crescente de sufrágios, os nomes dos três 
mais votados.

§ 3º Se, em primeiro escrutínio, nenhum 
candidato alcançar a maioria absoluta de 
votos ou se as indicações feitas forem insu-
ficientes para a formação da lista tríplice, 
efetuar-se-á segundo escrutínio e, se ne-
cessário, novos escrutínios, concorrendo, 
em cada um, candidatos em número cor-
respondente ao dobro dos nomes a serem 
ainda inseridos na lista, de acordo com a 
ordem da votação alcançada no escrutínio 
anterior, incluídos, entretanto, todos os no-
mes com igual número de votos na última 
posição a ser considerada. Restando apenas 
uma vaga a preencher, será considerado es-
colhido o candidato mais votado.

§ 4º Havendo empate durante a votação de 
composição da lista tríplice para a última 
vaga, processar-se-á novo escrutínio, repe-
tindo-se a votação, quantas vezes forem ne-
cessárias, apenas entre aqueles que obtive-
rem igual número de votos.

Art. 6º Na composição do Tribunal, um quin-
to dos lugares será integrado por membros do 
Ministério Público e por advogados de notório 
saber jurídico e reputação ilibada, com mais 
de dez anos de carreira ou de efetiva atividade 
profissional e que tenham menos de sessenta e 
cinco anos, indicados em lista sêxtupla pelos ór-
gãos de representação das respectivas classes.

§ 1º Sendo ímpar o número de vagas des-
tinadas ao quinto constitucional, uma delas 
será, alternada e sucessivamente, preenchi-
da por membro do Ministério Público e por 
advogado, de tal forma que, também suces-
siva e alternadamente, os representantes 
de uma dessas classes superem os da outra.

§ 2º Verificada a vaga que deva ser provida 
pelo quinto constitucional, o Presidente do 

Tribunal a anunciará mediante publicação 
no Diário da Justiça e oficiará ao Ministé-
rio Público ou à Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de Pernambuco, para que, no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, 
indiquem os integrantes da lista sêxtupla.

§ 3º Recebida a lista sêxtupla, o Tribunal Ple-
no, no prazo de 30 (trinta) dias, formará a 
lista tríplice em sessão pública e escrutínio 
secreto e a enviará ao Chefe do Poder Execu-
tivo para que, nos 20 (vinte) dias subsequen-
tes à remessa, escolha e nomeie um de seus 
integrantes para o cargo de desembargador.

§ 4º Na votação da lista tríplice do quinto 
constitucional, observar-se-á, no que cou-
ber, o disposto nos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 5º.

Art. 7º São cargos de direção do Tribunal os de 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presi-
dente e Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 8º São elegíveis, para os cargos diretivos, 
os quatro desembargadores mais antigos que 
não tenham exercido quaisquer dos cargos de 
direção, por período de quatro anos, ou o cargo 
de Presidente, até que se esgotem todos os no-
mes, na ordem de antiguidade, recompondo-se 
o quadro de elegíveis a cada eleição, de modo 
que se oportunize para cada cargo eletivo a 
inscrição de um novo candidato, na ordem de-
crescente de antiguidade, para manter sempre 
o número de elegíveis em correspondência ao 
dos cargos de direção.

Art. 9º O Presidente do Tribunal, depois de de-
clarar aberta a sessão e, antes de iniciar a toma-
da de votos para a eleição de cada um dos car-
gos, inquirirá os desembargadores mais antigos, 
dentre os elegíveis, se há intenção de renúncia 
à eleição.

§ 1º O desembargador elegível poderá re-
nunciar à totalidade dos cargos de direção 
ou a apenas um ou a mais de um deles.

§ 2º Havendo renúncia, integrará a lista de 
elegíveis, no lugar do renunciante, o nome 
do desembargador que se seguir em ordem 
de antiguidade e estiver desimpedido.



Legislação Específica – Resolução nº 395/2017 – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 5

§ 3º A renúncia não será aceita após a elei-
ção, ressalvado o disposto no art. 11, § 3º.

Art. 10. O Presidente, o 1º Vice-Presidente, o 2º 
Vice-Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça 
serão eleitos, em votação secreta, para manda-
to de dois anos, em sessão do Tribunal Pleno, re-
alizada, no mínimo, 60 (sessenta) e, no máximo, 
90 (noventa) dias antes do término do mandato 
dos seus antecessores, proibida a reeleição.

§ 1º Proceder-se-á, primeiro, à eleição do 
Presidente, depois à do Corregedor-Geral, 
em seguida à do 1º Vice-Presidente e, por 
fim, à do 2º Vice-Presidente.

§ 2º Será adotada para a eleição de cada 
um dos cargos diretivos do Tribunal cédu-
la única, na qual serão incluídos, na ordem 
decrescente de antiguidade, os nomes dos 
desembargadores elegíveis.

§ 3º Considerar-se-á eleito o desembarga-
dor que obtiver a maioria absoluta dos vo-
tos dos membros efetivos do Tribunal.

§ 4º Computados os votos, se nenhum de-
sembargador alcançar a maioria absoluta, 
será realizado novo escrutínio, para o qual 
concorrerão apenas os dois desembargado-
res mais votados na primeira votação.

§ 5º No segundo escrutínio, será eleito 
aquele que obtiver a maioria dos votos.

§ 6º No caso de empate, por ocasião do se-
gundo escrutínio, considerar-se-á eleito o 
mais antigo no Tribunal.

§ 7º É facultado ao membro do Tribunal 
que, no dia da eleição, esteja de férias, de li-
cença ou afastado, ressalvada a hipótese de 
afastamento decorrente de processo admi-
nistrativo, votar nos candidatos aos cargos 
diretivos.

Art. 11. Vagando o cargo de Presidente, 1º Vice-
-Presidente, 2º Vice-Presidente ou Corregedor-
-Geral da Justiça, no curso do biênio, proceder-
-se-á, dentro de dez dias, à eleição do sucessor 
para complementar o mandato.

§ 1º Ressalvada a hipótese de eleição para 
completar período de mandato inferior a 
um ano, aquele que for eleito Presidente 
fica inelegível para cargos de direção até 
que se esgotem todos os nomes na ordem 
de antiguidade.

§ 2º O eleito para complementar o perí-
odo remanescente, superior a um ano, do 
mandato de 1º Vice-Presidente, 2º Vice-
-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça 
fica inelegível para reeleição, até que se es-
gotem todos os nomes na ordem de antigui-
dade.

§ 3º Havendo renúncia de cargo, conside-
rar-se-á, para todos os efeitos, como com-
pletado o mandato para o qual foi eleito o 
desembargador.

Art. 12. Nas férias, licenças, afastamentos, au-
sências, impedimentos e suspeições, o Presi-
dente será substituído, sucessivamente, pelo 1º 
Vice-Presidente, pelo 2º Vice-Presidente e por 
desembargador, então desimpedido, na ordem 
decrescente de antiguidade.

Art. 13. Nas férias, licenças, afastamentos, 
ausências, impedimentos e suspeições, o 1º 
Vice-Presidente, o 2º Vice-Presidente e o Cor-
regedor-Geral serão substituídos por desem-
bargador, então desimpedido, na ordem decres-
cente de antiguidade.

Parágrafo único. A substituição não se in-
terromperá pelo retorno à atividade de de-
sembargador mais antigo que o substituto 
então convocado.

Art. 14. O desembargador, quando assumir, em 
substituição, cargo de direção, poderá, a seu cri-
tério, não se afastar de suas funções jurisdicio-
nais regulares e de suas eventuais funções ad-
ministrativas.

Art. 15. Os titulares dos cargos diretivos não in-
tegrarão qualquer dos órgãos julgadores do Tri-
bunal, exceto o Órgão Especial.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não impedirá que o titular de cargo diretivo, 
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mediante divulgação pelo órgão oficial com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
úteis, participe em órgão fracionário, que 
não o Órgão Especial, da sessão de julga-
mento de processo ao qual esteja vinculado 
por lançamento de relatório, aposição de 
"visto" como revisor, nos embargos de de-
claração, ou por ter pedido vista dos autos, 
anteriormente.

Art. 16. Os eleitos para os cargos diretivos to-
marão posse, conjuntamente, no mês de feve-
reiro correspondente ao término do mandato 
dos seus antecessores, em sessão solene do Tri-
bunal Pleno.

§ 1º O eleito que, por motivo de força 
maior, não tomar posse na data fixada, po-
derá fazê-lo até 30 (trinta) dias depois. Se a 
impossibilidade de assumir as funções per-
sistir, poderá o Tribunal Pleno, por maioria 
absoluta, conceder-lhe novo adiamento, 
por igual período, ou considerar extinto 
o mandato, realizando nova eleição para 
preenchimento do cargo. Em qualquer das 
hipóteses, não haverá prorrogação do man-
dato.

§ 2º Na posse, cada um dos eleitos será in-
troduzido no recinto da sessão solene do 
Tribunal Pleno por uma comissão de três 
de seus pares, designados no ato pelo Pre-
sidente da sessão, e prestará em voz alta o 
seguinte compromisso: “Prometo manter, 
defender e cumprir a Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e a deste Estado, 
respeitar as leis, promover o bem coletivo 
e exercer o meu cargo sob a inspiração das 
tradições de lealdade, bravura e patriotis-
mo do povo pernambucano”.

§ 3º O Presidente assinará em livro especial 
o termo de posse do seu sucessor e este, o 
do 1º Vice-Presidente, do 2º Vice-Presidente 
e do Corregedor-Geral da Justiça, seguindo-
se a assinatura dos empossados.

Art. 17. O Tribunal funciona por meio dos se-
guintes órgãos:

I – Tribunal Pleno;

II – Órgão Especial;

III – Presidência e 1ª e 2ª Vice-Presidências; 

IV – Conselho da Magistratura; 

V – Corregedoria Geral da Justiça; 

VI – Ouvidoria Geral da Justiça; 

VII – Centro de Estudos Judiciários;

VIII – Escola Judicial; 

IX – Comissões;

X – Seção Cível;

XI – Seção de Direito Público; 

XII – Seção Criminal; 

XIII – Câmaras Cíveis; 

XIV – Câmaras Criminais; 

XV – Câmaras de Direito Público; 

XVI – Câmara Regional. 

Parágrafo único. A criação, a modificação, 
inclusive de competência, e a extinção de 
quaisquer dos órgãos do Tribunal depen-
dem de deliberação de dois terços dos seus 
integrantes.

CAPÍTULO II
DO TRIBUNAL PLENO

Art. 18. O Tribunal Pleno é constituído pela to-
talidade dos desembargadores e suas sessões 
serão presididas pelo Presidente do Tribunal.

§ 1º O Plenário deliberará com a presen-
ça de, no mínimo, a maioria absoluta dos 
membros do Tribunal, exceto quando exigi-
do quorum especial ou qualificado.

§ 2º Poderão tomar parte das sessões do 
Tribunal Pleno os desembargadores que es-
tejam em gozo de férias ou licenças ou afas-
tados, ressalvada a hipótese de afastamen-
to decorrente de processo administrativo.
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Art. 19. Compete ao Tribunal Pleno:

I – indicar o juiz mais antigo para o acesso 
por antiguidade ao cargo de desembarga-
dor;

II – organizar a lista para o acesso por me-
recimento dos juízes de direito ao cargo de 
desembargador;

III – organizar a lista tríplice do quinto cons-
titucional reservado aos membros do Minis-
tério Público e à Advocacia;

IV – eleger o Presidente, o 1º Vice-Presi-
dente, o 2º Vice-Presidente, o Corregedor-
-Geral de Justiça, os membros das vagas por 
eleição do Órgão Especial e os respectivos 
suplentes, os membros vogais do Conselho 
da Magistratura e respectivos suplentes e 
os membros das Comissões Permanentes e 
respectivos suplentes;

V – dar posse, em sessão solene, ao Presi-
dente, ao 1º Vice-Presidente, ao 2º Vice-
-Presidente, ao Corregedor-Geral de Justiça 
e a desembargador;

VI – prorrogar a posse do eleito para cargo 
de direção, observado o disposto no art. 16, 
§ 1º;

VII – eleger, em sessão pública e escrutínio 
secreto, dois de seus membros e dois juízes 
de direito, e respectivos suplentes, para in-
tegrarem o Tribunal Regional Eleitoral;

VIII – indicar, em sessão pública e escrutínio 
secreto, mediante solicitação do Tribunal 
Regional Eleitoral, lista trinômine de advo-
gados de notável saber jurídico e idoneida-
de moral, bem assim os respectivos suplen-
tes, para integrarem aquele Tribunal;

IX – organizar lista tríplice para fins de pro-
moção e remoção dos juízes pelo critério de 
merecimento;

X – indicar o juiz mais antigo para remoção 
ou promoção, pelo critério da antiguidade;

XI – decidir sobre permuta entre juízes;

XII – escolher, em sessão pública, median-
te votação aberta, nominal e fundamenta-
da, pelo voto da maioria absoluta, em ses-
são extraordinária, no mês de dezembro de 
cada ano, juízes de direito da mais elevada 
entrância, entre os integrantes da primeira 
quinta parte da lista de antiguidade, para 
comporem o Quadro de Convocação de Ju-
ízes à Segunda Instância, que atuarão em 
substituição a desembargadores, nos casos 
de afastamento superior a 30 (trinta) dias;

XIII – Propor à Assembleia Legislativa:

a) a alteração da organização e da divisão 
judiciária;

b) a criação ou a extinção de cargos e a fixa-
ção dos respectivos vencimentos.

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

XV – recepcionar, no início de cada ano fo-
rense, o relatório dos trabalhos do ano an-
terior apresentado pelo Presidente, que po-
derá fazer uma sucinta exposição, se assim 
o entender;

XVI – elaborar e alterar o Regimento Inter-
no do Tribunal;

XVII – aprovar o Regulamento da Medalha 
de Mérito Judiciário Joaquim Nunes Macha-
do;

XVIII – apreciar, em sessão reservada e voto 
secreto, a indicação para agraciamento com 
a Medalha Desembargador Joaquim Nunes 
Machado, em seus diversos graus, e cassar 
as comendas concedidas;

XIX – agraciar, em sessão solene, os indicados 
a receber a Medalha Desembargador Joaquim 
Nunes Machado em seus diversos graus;

XX – tratar de assuntos especiais, mediante 
convocação extraordinária do Presidente.

Parágrafo único. A formação do Quadro de 
Convocação de Juízes à Segunda Instância 
será disciplinada em Resolução específica 
do Tribunal.
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Art. 20. O Tribunal Pleno reunir-se-á quando 
houver matéria de sua competência para apre-
ciação.

Art. 21. As sessões do Tribunal Pleno serão con-
vocadas pelo Presidente com, no mínimo, 05 
(cinco) dias de antecedência, mediante publica-
ção no Diário da Justiça, que especificará a ma-
téria a ser apreciada.

§ 1º O Tribunal Pleno poderá ser convocado 
pela maioria absoluta dos seus membros.

§ 2º Em caso de urgência, a convocação po-
derá ocorrer, independentemente das for-
malidades do caput deste artigo, mediante 
comunicação pessoal por qualquer via.

Art. 22. O cerimonial das sessões solenes será 
estabelecido pelo Presidente, observando-se 
que somente poderão usar da palavra, por prazo 
não excedente a 15  (quinze) minutos para cada 
um, o desembargador Presidente, o empossado 
ou homenageado e o saudante, quando houver.

CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO ESPECIAL

Art. 23. O Órgão Especial, funcionando no exer-
cício delegado das atribuições administrativas e 
jurisdicionais da competência originária do Tri-
bunal Pleno, é constituído por vinte desembar-
gadores, provendo-se oito vagas pelo critério de 
antiguidade no Tribunal, oito vagas pelo critério 
de eleição e quatro vagas pelos integrantes da 
Mesa Diretora.

§ 1º O Presidente do Tribunal exercerá a 
presidência do Órgão Especial, sendo subs-
tituído, nas ausências e impedimentos, pelo 
1º Vice-Presidente, pelo 2º Vice-Presidente 
e pelo desembargador mais antigo, nessa 
ordem.

§ 2º Em caso de empate prevalecerá o voto 
do Presidente quando este votar.

Art. 24. As vagas por antiguidade serão providas 
pelos desembargadores mais antigos do Tribu-

nal Pleno, conforme ordem decrescente de an-
tiguidade, mediante ato de efetivação do Presi-
dente do Tribunal, vedada a recusa do encargo.

Art. 25. As vagas por eleição serão providas pe-
los desembargadores sufragados em votação 
secreta pelo Tribunal Pleno, vedada a recusa do 
encargo, ressalvada a hipótese de renúncia pré-
via à eleição.

§ 1º O processo eletivo será efetuado vaga 
por vaga, cabendo a cada desembargador 
votar em apenas um nome dentre os elegí-
veis.

§ 2º Será considerado eleito o candidato 
que obtiver maioria de votos dentre os vo-
tantes.

§ 3º Em caso de empate na votação, consi-
derar-se-á eleito o candidato mais antigo no 
Tribunal.

§ 4º Os não eleitos para a vaga em disputa 
formarão a respectiva lista de suplentes, em 
ordem decrescente de votação.

Art. 26. O mandato do membro eleito do Órgão 
Especial será de dois anos, assegurado o seu 
cumprimento integral, admitida uma reeleição.

§ 1º Os integrantes da parte eleita do Órgão 
Especial, que durante o mandato virem a 
ocupar cargo na Mesa Diretora, serão subs-
tituídos, no período do exercício na Mesa 
Diretora, por seus respectivos suplente.

§ 2º Quem tiver exercido por quatro anos a 
função de membro eleito do Órgão Especial 
não figurará mais entre os elegíveis.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica ao 
membro do Tribunal que tenha exercido o 
mandato por período igual ou inferior a um 
ano.

Art. 27. Quando o membro eleito do Órgão Es-
pecial passar a integrá-lo pelo critério de anti-
guidade, o Presidente do Tribunal declarará a 
vacância do respectivo cargo eletivo e convoca-
rá eleição, na forma do art. 25.
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Art. 28. Nas férias, afastamentos, licenças, im-
pedimentos e suspeições dos integrantes do Ór-
gão Especial, o Presidente do Tribunal convoca-
rá para substituí-los:

I – o desembargador mais antigo do Tribu-
nal Pleno, na ordem decrescente de antigui-
dade, quando se tratar de vaga provida por 
esse critério ou quando se tratar de substi-
tuição de qualquer dos Vice-Presidentes e 
do Corregedor-Geral da Justiça;

II – o desembargador integrante da lista de 
suplência da vaga ocupada pelo substituído, 
na ordem decrescente de votação, quando 
se tratar de vaga provida por eleição.

§ 1º Esgotada a lista de suplência a que alu-
de o inciso II, convocar-se-á o desembarga-
dor mais antigo do Tribunal Pleno, na ordem 
decrescente de antiguidade.

§ 2º É vedada a recusa do encargo.

Art. 29. Compete ao Órgão Especial processar e 
julgar:

I – o vice-governador, os secretários de Es-
tado, os juízes do primeiro grau, os mem-
bros do Ministério Público e o Procurador 
Geral do Estado, nos crimes comuns ou de 
responsabilidade, bem como o Comandan-
te Geral da Polícia Militar e o Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar, nos 
crimes comuns ou de responsabilidade e 
militares, ressalvada a competência da Jus-
tiça Federal;

II – os deputados estaduais, nos crimes co-
muns, ressalvada a competência da Justiça 
Federal;

III – os conflitos de jurisdição e de compe-
tência entre Seções do Tribunal ou entre 
órgãos fracionários vinculados a Seções di-
versas;

IV – os conflitos de atribuições entre autori-
dades judiciárias e administrativas, quando 
forem interessados o Tribunal, o Governa-
dor, o Prefeito da Capital, a Mesa da Assem-

bleia Legislativa, o Tribunal de Contas e o 
Procurador Geral da Justiça;

V – o habeas data e o mandado de segu-
rança contra ato do próprio Tribunal, quan-
do praticado por desembargador ocupante 
de cargo de direção ou por magistrado em 
atividade jurisdicional nas Seções, do Con-
selho da Magistratura, do Governador do 
Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa 
ou de seu Presidente;

VI – o mandado de injunção, quando a ela-
boração da norma regulamentadora for 
atribuição do Poder Legislativo ou do Poder 
Executivo estadual ou municipal, do Tribu-
nal de Contas ou do próprio Tribunal;

VII – os pedidos de intervenção;

VIII – a ação de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo estadual ou municipal, 
em face da Constituição Estadual;

IX – a reclamação para preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de 
suas decisões;

X – os pedidos de revisão e reabilitação, 
relativamente às condenações que houver 
proferido em processos de sua competência 
originária;

XI – a exceção da verdade nos processos por 
crime contra a honra em que figurem como 
ofendidas as pessoas enumeradas nos inci-
sos I e II deste artigo;

XII – as ações rescisórias de seus acórdãos e 
das Seções;

XIII – a execução de acórdãos nas causas 
de sua competência originária, facultada a 
delegação de atos do processo a juiz de pri-
meiro grau;

XIV – o incidente de falsidade e o de insani-
dade mental do acusado nos processos de 
sua competência;

XV – o incidente de inconstitucionalidade, 
quando a arguição for acolhida por Câmara, 
Turma de Câmara Regional ou Seção;
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XVI – o habeas corpus, quando a autorida-
de coatora for o Governador do Estado ou 
quando se tratar de crime sujeito à compe-
tência originária do Tribunal, desde que o 
coator não seja membro deste;

XVII – os embargos infringentes e de nuli-
dade, em matéria criminal, contra acórdão 
do Órgão Especial e da Seção Criminal, e o 
agravo contra decisão do relator do acórdão 
embargado denegatório de admissibilidade 
aos infringentes;

XVIII – as questões relativas a dissídios cole-
tivos e movimentos grevistas de servidores 
estaduais;

XIX – os recursos contra decisão proferida 
em processos de competência do órgão por 
seu presidente ou pelo relator;

XX – os recursos contra decisões originárias 
do Conselho da Magistratura;

XXI – as exceções da verdade, nos crimes de 
calúnia e difamação em que for querelante 
qualquer das pessoas referidas nos incisos I 
e II deste artigo;

XXII – as arguições de suspeição e impedi-
mento de desembargador;

XXIII – os recursos contra atos pratica-
dos pelo Presidente, Vice-Presidentes e 
Corregedor-Geral da Justiça em processos 
administrativos relativos a magistrados, 
ressalvada a competência do Conselho da 
Magistratura;

XXIV – os recursos contra ato jurisdicional 
praticado pelo Presidente, Vice-Presidentes 
e Corregedor-Geral da Justiça.

Parágrafo único. Compete igualmente ao 
Órgão Especial:

I – executar os julgados nas causas de sua 
competência originária, facultada a delega-
ção da prática de atos não decisórios a juí-
zes do primeiro grau;

II – declarar, pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros, a inconstitucionalidade 

de lei ou ato do Poder Público, nos casos de 
sua competência;

III – uniformizar as súmulas nas divergên-
cias entre Seções;

IV – editar enunciados de súmula correspon-
dente à jurisprudência dominante em rela-
ção à matéria de sua competência privativa;

V – processar e julgar o incidente de assun-
ção de competência e o incidente de reso-
lução de demandas repetitivas referente 
à matéria de competência não exclusiva a 
uma seção especializada;

VI – em matéria administrativa:

a) deliberar sobre proposições de normas, 
ouvida a Comissão de Organização Judiciá-
ria e Regimento Interno (COJURI);

b) instaurar e decidir os processos administra-
tivos disciplinares contra juízes e desembarga-
dores e o afastamento preventivo da jurisdição;

c) processar e julgar a representação contra 
desembargador por excesso de prazo;

d) decidir, em sessão pública, mediante 
voto aberto, nominal e fundamentado, so-
bre a aplicação da pena de demissão a juiz 
ainda não vitalício, podendo ser limitada a 
presença à própria parte e a seu advogado, 
ou somente a este, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do inte-
ressado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação;

e) apreciar e decidir, em sessão pública, me-
diante voto aberto, nominal e fundamenta-
do, e a requerimento do interessado, a ces-
sação de motivo de interesse público que 
determinou a disponibilidade punitiva de 
juiz e desembargador;

f) representar à Assembleia Legislativa so-
bre a suspensão da execução, no todo ou 
em parte, de lei, ato ou decreto estadual ou 
municipal, cuja inconstitucionalidade tenha 
sido declarada por decisão definitiva, obser-
vado o disposto no art. 30, inciso II;
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g) disciplinar as regras necessárias à orga-
nização e à realização dos concursos para o 
preenchimento dos cargos de magistrado e 
de servidor do Poder Judiciário Estadual;

h) deliberar, por proposição do Presidente, 
sobre a abertura de concurso para provi-
mento do cargo de juiz substituto;

i) homologar os nomes dos membros de Co-
missões Especiais, cujas escolhas sejam de 
competência do Presidente do Tribunal;

j) homologar os concursos públicos para 
provimento de cargos na estrutura do Po-
der Judiciário e destinados à delegação de 
serviços de notas e de registro;

k) avaliar, para fins de vitaliciamento, pelo 
voto da maioria absoluta dos seus mem-
bros, por ocasião do último trimestre do 
biênio, em face de relatório elaborado pela 
Corregedoria Geral da Justiça e previamen-
te apreciado pelo Conselho da Magistratu-
ra, a atuação dos juízes não vitalícios;

l) autorizar, por solicitação do Presidente do 
Tribunal, a alienação, a qualquer título, de 
bem do Poder Judiciário, ou qualquer ato 
que implique perda de posse que detenha 
sobre imóvel, inclusive para efeito de sim-
ples devolução ao Poder Executivo; 

m) autorizar, por solicitação do Presidente 
do Tribunal, a aquisição ou locação de pré-
dios destinados aos serviços judiciários;

n) escolher os juízes que deverão compor a 
Turma Recursal dos Juizados Especiais;

o) conceder licença ao Presidente e autori-
zar seu afastamento, quando a ausência ex-
ceder a 15 (quinze) dias;

p) determinar, mediante provimento geral 
ou especial, as medidas necessárias à orien-
tação e disciplina do serviço forense, nota-
rial e de registro;

q) aprovar os provimentos da Corregedoria 
Geral da Justiça.

CAPÍTULO IV
DA PRESIDÊNCIA

Art. 30. Compete ao Presidente do Tribunal:

I – zelar pelas prerrogativas do Tribunal, do 
Poder Judiciário e da Magistratura do Esta-
do;

II – representar o Tribunal perante os Pode-
res da República, dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, dos Municípios e de-
mais autoridades;

III – dirigir o Tribunal e presidir as sessões 
do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e do 
Conselho da Magistratura, ou a qualquer 
sessão a que compareça, cumprindo e fa-
zendo cumprir este Regimento;

IV – convocar sessões extraordinárias do 
Tribunal Pleno, do Órgão Especial e do Con-
selho da Magistratura;

V – decidir questões de ordem ou submetê-
-las ao Tribunal quando entender necessá-
rio;

VI – exercer o poder de polícia, mantendo a 
ordem e o decoro no Tribunal;

VII – proferir voto de qualidade quando 
houver empate, se a solução não estiver de 
outro modo regulada;

VIII – votar nos julgamentos e deliberações 
do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e do 
Conselho da Magistratura, em matéria ad-
ministrativa ou em matéria constitucional 
no controle concentrado ou difuso;

IX – relatar, com voto, recurso interposto 
contra decisão em processo administrativo 
de competência da Presidência do Tribunal;

X – apreciar o pedido de suspensão de sen-
tença ou de liminar concedida em manda-
do de segurança ou em ação contra o Poder 
Público, inclusive, durante o Plantão Judici-
ário do segundo grau;
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XI – elaborar e encaminhar ao Poder Legis-
lativo, após aprovação do Tribunal Pleno, a 
proposta orçamentária do Poder Judiciário 
e os pedidos de abertura de créditos adicio-
nais e especiais;

XII – requisitar as dotações orçamentárias 
do Poder Judiciário;

XIII – expedir precatórios e requisitar o pa-
gamento de débito nas execuções contra a 
Fazenda Pública e ordenar o sequestro de 
rendas, nos casos previstos na Constituição;

XIV – propor ao Órgão Especial a abertura 
de concurso público para preenchimento 
de cargos de magistrado e de servidor do 
Poder Judiciário Estadual e indicar os mem-
bros da respectiva Comissão de Concurso;

XV – determinar, de ofício ou em cumpri-
mento à decisão do Tribunal, a instauração 
do processo de verificação de invalidez de 
magistrado

XVI – promover a aposentadoria de juiz e de 
desembargador, por implemento de idade;

XVII – promover a aposentadoria de juiz e 
desembargador por invalidez comprovada;

XVIII – declarar a vacância de cargo por 
abandono ou renúncia de juiz ou de desem-
bargador;

XIX – conceder aposentadoria aos magistra-
dos e aos servidores do Poder Judiciário;

XX – organizar e fazer publicar anualmente 
a lista de antiguidade dos magistrados;

XXI – designar juiz para exercer a substitui-
ção eventual ou para auxiliar o titular;

XXII – conceder remoção de desembarga-
dores de um para outro órgão fracionário; 

XXIII – conceder férias e licenças previstas 
em lei aos magistrados e aos servidores do 
Tribunal, podendo suspendê-las no caso de 
interesse do serviço;

XXIV – autorizar o pagamento dos venci-
mentos e das vantagens financeiras aos ma-
gistrados e aos servidores do Poder Judici-
ário;

XXV – ordenar as despesas do Poder Judici-
ário estadual;

XXVI – registrar os atos relativos à vida fun-
cional dos servidores;

XXVII – ordenar a restauração de autos per-
didos ou extraviados no Tribunal;

XXVIII – designar até três juízes de Direito 
de 3ª Entrância para auxiliarem a Presidên-
cia, sendo um deles com competência ex-
clusiva para gestão e supervisão dos pro-
cedimentos relacionados aos precatórios e 
requisições de pequeno valor e, mediante 
indicação, um para a 1ª Vice-Presidência, 
um para a 2ª Vice-Presidência e até oito 
para a Corregedoria Geral da Justiça;

XXIX – prover os cargos do Poder Judiciário 
e designar servidores para exercer funções 
gratificadas;

XXX – nomear e designar o juiz substituto, 
segundo a ordem de classificação do con-
curso público de provas e títulos;

XXXI – dar posse aos juízes e aos servidores;

XXXII – dar posse a desembargador, desde 
que este o solicite;

XXXIII – delegar os serviços de notas e de 
registro;

XXXIV – designar, sem prejuízo da sua ati-
vidade judicante, o juiz Diretor do Foro da 
Comarca da Capital e de comarca na qual 
houver mais de um Juízo de Direito;

XXXV – organizar o plantão do segundo 
grau de jurisdição;

XXXVI – propor, ao Tribunal Pleno, o Plano 
Plurianual de Gestão;

XXXVII – instalar, no primeiro dia útil do mês 
de janeiro, o ano judiciário, apresentando 
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relatório circunstanciado das atividades do 
ano anterior e expondo a situação do Poder 
Judiciário estadual;

XXXVIII – fazer publicar, no órgão oficial, até 
o dia 10 de cada mês, a estatística dos julga-
dos do Tribunal no mês anterior;

XXXIX – fazer publicar, no órgão oficial, até 
o dia 15 de janeiro de cada ano, a estatísti-
ca dos julgados do Tribunal relativa ao ano 
anterior;

XL – escolher, dentre os desembargadores, 
o Diretor-Geral e o Vice-Diretor Geral da 
Escola Judicial, o Ouvidor-Geral e o Vice-
-Ouvidor-Geral da Justiça, o Diretor-Geral e 
o Vice-Diretor-Geral do Centro de Estudos 
Judiciários e os membros de Comissões Es-
peciais, todos com mandatos coincidentes 
com o seu;

XLI – decidir questões urgentes de compe-
tência do Tribunal fora do horário do plan-
tão judiciário;

XLII – decidir os processos administrativos 
em curso no âmbito da Presidência;

XLIII – executar e fazer executar as ordens e 
decisões do Tribunal, ressalvadas as atribui-
ções dos presidentes das Seções, das Câma-
ras, das Turmas e dos relatores;

XLIV – baixar as resoluções e instruções 
normativas referentes à deliberação do Ple-
nário, do Órgão Especial e do Conselho da 
Magistratura;

XLV – baixar os atos indispensáveis à disci-
plina dos serviços e à polícia do Tribunal; 

XLVI – praticar, em caso de urgência, ato ad-
ministrativo de competência do Pleno ou do 
Órgão Especial, submetendo-o ao referen-
do na primeira sessão que se seguir;

XLVII – delegar atribuições e competência 
para a prática de atos administrativos para 
o Diretor-Geral ou para Juiz auxiliar da Pre-
sidência;

XLVIII – praticar todos os demais atos de 
gestão necessários ao funcionamento dos 
serviços administrativos, ressalvada a com-
petência específica dos demais órgãos do 
Tribunal;

XLIX – organizar e supervisionar o Núcleo 
de Sustentabilidade – NUCS.

§ 1º A convocação de magistrados de pri-
meira instância para fins de auxílio à Presi-
dência, à Vice-Presidência, à Corregedoria 
e a outros órgãos administrativos da estru-
tura do Tribunal, com prejuízo da jurisdição, 
será permitida pelo prazo máximo de 02 
(dois) anos, prorrogável uma única vez por 
igual período.

§ 2º A convocação do mesmo magistrado, 
de forma ininterrupta ou sucessiva, por ór-
gãos distintos do Poder Judiciário, será per-
mitida desde que respeitado o limite tem-
poral previsto no § 1º deste artigo.

§ 3º Atingido o prazo máximo estabelecido 
no § 1º, a convocação do mesmo magistra-
do para outros órgãos do Poder Judiciário 
somente poderá ser realizada, desde que 
decorridos 04 (quatro) anos do término da 
última convocação.

CAPÍTULO V
DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 31. Compete ao 1º Vice-Presidente:

I – substituir o Presidente do Tribunal em 
suas férias, afastamentos, licenças, impedi-
mentos e suspeições;

II – exercer qualquer das atribuições do Pre-
sidente do Tribunal que lhe for delegada;

III – indicar ao Presidente do Tribunal juiz 
de 3ª entrância para auxiliar a 1ª Vice-Pre-
sidência, e o substituto para as situações de 
férias e de outros afastamentos temporá-
rios do magistrado indicado;
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IV – decidir nas hipóteses versadas nos 
arts. 1.029, § 5º,III, 1.030, 1.035, §§ 6º e 8º, 
1.036, §§ 1º e 2º, 1.037, III e § 1º, 1.040, I, 
1.041, § 2º, e 1.042, § 2º, do Código de Pro-
cesso Civil, relativamente a recursos desti-
nados ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Superior Tribunal de Justiça interpostos em 
processos julgados pela Seção Cível, pelas 
Câmaras Cíveis, pela Seção Criminal, pelas 
Câmaras Criminais e por Turma de Câmara 
Regional, ressalvados, quanto a esses, re-
cursos interpostos nas causas da Fazenda 
Pública;

V – decidir pretensão incidental, distinta da 
concessão de efeito suspensivo, em proces-
so de competência da 1ª Vice-Presidência 
com recurso ainda pendente de remessa a 
Tribunal Superior;

VI – organizar e supervisionar o Núcleo de 
Distribuição e Informações Processuais 
(NUDIP) do Tribunal;

VII – presidir, por delegação do Presidente 
do Tribunal, os concursos públicos para pre-
enchimento de cargos de magistrado e de 
servidor do Poder Judiciário Estadual.

Parágrafo único. A delegação de atribuição 
prevista no inciso II deste artigo far-se-á por 
ato conjunto do Presidente do Tribunal e do 
1º Vice-Presidente.

CAPÍTULO VI
DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Art. 32. Compete ao 2º Vice-Presidente:

I – substituir o Presidente do Tribunal na 
ausência ou impedimento eventual do 1º 
Vice-Presidente;

II – exercer qualquer das atribuições do Pre-
sidente do Tribunal que lhe for delegada;

III – indicar ao Presidente do Tribunal juiz 
de 3ª entrância para auxiliar a 2ª Vice-Pre-
sidência, e o substituto para as situações de 

férias e de outros afastamentos temporá-
rios do magistrado indicado;

IV – decidir nas hipóteses versadas nos 
arts. 1.029, § 5º,III, 1.030, 1.035, §§ 6º e 
8º, 1.036, §§ 1º e 2º, 1.037, III e § 1º, 1.040, 
I, 1.041, § 2º, e 1.042, § 2º, do Código de 
Processo Civil, relativamente a recursos 
destinados ao Supremo Tribunal Federal e 
ao Superior Tribunal de Justiça interpostos 
em processos julgados pelo Órgão Especial, 
pela Seção de Direito Público, pelas Câma-
ras de Direito Público e, nas causas da Fa-
zenda Pública, por Turma de Câmara Regio-
nal;

V – decidir pretensão incidental, distinta da 
concessão de efeito suspensivo, em proces-
so de competência da 2ª Vice-Presidência 
com recurso ainda pendente de remessa a 
Tribunal Superior;

VI – organizar e supervisionar o Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) do 
Tribunal;

VII – organizar e supervisionar o Cartório de 
Recursos para Tribunais Superiores (CAR-
TRIS) do Tribunal.

Parágrafo único. A delegação de atribuição 
prevista no inciso II deste artigo far-se-á por 
ato conjunto do Presidente do Tribunal e do 
2º Vice-Presidente.

CAPÍTULO 
DA CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA

Art. 33. Compete ao Corregedor-Geral da Jus-
tiça, além de outras atribuições estabelecidas 
no Regimento Interno da Corregedoria Geral da 
Justiça e na lei: 

I – receber e processar as reclamações, de-
núncias e notícias de qualquer interessado, 
relativas aos magistrados e aos servidores, 
determinando o arquivamento sumário das 
prescritas, das que não forem de sua com-
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petência e daquelas que se apresentem 
manifestamente improcedentes ou des-
providas de elementos mínimos para a sua 
compreensão, de tudo dando ciência ao re-
clamante; 

II – instaurar sindicâncias contra magistra-
dos e servidores, oficiando como instrutor e 
relator até o arquivamento ou a instauração 
do processo administrativo disciplinar;

III – instaurar e instruir o processo de acom-
panhamento da atuação dos juízes não vi-
talícios; 

IV – promover e manter bancos de dados 
atualizados sobre os serviços judiciais de 
primeiro e segundo graus, inclusive com o 
acompanhamento das respectivas produti-
vidades e geração de relatórios;

V – realizar inspeções e correições perma-
nentes ou periódicas, ordinárias ou extra-
ordinárias, gerais ou parciais, nas unidades 
judiciais e nas unidades dos serviços delega-
dos de notas e de registro, por deliberação 
própria ou do Conselho da Magistratura;

VI – receber e sistematizar as estatísticas 
mensais e os relatórios correicionais dos juí-
zes corregedores auxiliares; 

VII – julgar os recursos interpostos contra 
decisões dos juízes corregedores auxiliares; 

VIII – instaurar e decidir processos adminis-
trativos disciplinares contra servidores e o 
afastamento preventivo das suas funções; 

IX – estabelecer as normas de serviço das 
unidades judiciais; 

X – receber e processar as reclamações e 
instaurar sindicâncias e processos adminis-
trativos disciplinares contra titulares e ser-
vidores das delegações notariais e de regis-
tro, aplicando as penalidades cabíveis; 

XI – propor e adotar as medidas convenien-
tes ao aprimoramento dos serviços de no-
tas e de registro; 

XII – apresentar ao Órgão Especial, no final do 
primeiro ano e do mandato, relatório circuns-
tanciado das correições, mencionando as pro-
vidências mais relevantes adotadas e sugerin-
do as que excederem a sua competência; 

XIII – fiscalizar, independentemente de re-
clamação, a aplicação da legislação sobre 
emolumentos, impondo as penas previstas, 
sempre que apurada cobrança abusiva; 

XIV – estabelecer as normas de serviço das 
delegações notariais e de registro; 

XV – delegar atribuições e competências 
para os juízes auxiliares da Corregedoria;

XVI – elaborar o Regimento Interno da Cor-
regedoria Geral da Justiça, que será subme-
tido ao Órgão Especial e por ele aprovado.

CAPÍTULO VIII
DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

Art. 34. O Conselho da Magistratura, órgão de 
orientação, disciplina e fiscalização da primeira 
instância do Poder Judiciário estadual, com sede 
na Capital do Estado e jurisdição em todo o seu 
território, será composto pelo Presidente, pelo 
1º Vice-Presidente, pelo 2º Vice-Presidente, 
pelo Corregedor-Geral da Justiça e pelo Decano 
do Tribunal, como membros natos, e por quatro 
desembargadores, não integrantes do Órgão Es-
pecial, como vogais, sendo dois escolhidos en-
tre os membros das Câmaras Cíveis, um, entre 
os membros das Câmaras de Direito Público e 
um, entre os membros das Câmaras Criminais.

§ 1º Os quatro vogais do Conselho da Ma-
gistratura serão eleitos na forma deste Re-
gimento para um mandato de dois anos, 
admitida a reeleição para um único período 
subsequente.

§ 2º Por ocasião da eleição dos quatro vo-
gais do Conselho da Magistratura, serão 
eleitos, também, os respectivos suplentes, 
observando-se a regra da proporcionalida-
de prevista no caput deste artigo.
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§ 3º O Conselho da Magistratura será presi-
dido pelo Presidente do Tribunal.

§ 4º Em suas férias, afastamentos, licen-
ças, impedimentos e suspeições, o Presi-
dente do Conselho da Magistratura será 
substituído, sucessivamente, pelo 1º Vice-
-Presidente, pelo 2º Vice-Presidente e por 
desembargador integrante do órgão, então 
desimpedido, na ordem decrescente de an-
tiguidade.

§ 5º Nas férias, afastamentos, licenças, impe-
dimentos e suspeições, os membros natos, 
à exceção do Presidente, serão substituídos 
pelo desembargador mais antigo do Tribunal 
Pleno, na ordem decrescente de antiguida-
de, não integrante do Órgão Especial.

Art. 35. O Conselho da Magistratura funciona-
rá com a presença de, no mínimo, cinco de seus 
membros.

Parágrafo único. Em caso de empate na vo-
tação, prevalecerá o voto de quem estiver 
presidindo a sessão.

Art. 36. O Conselho da Magistratura se reunirá, 
ordinariamente, uma vez por semana, em dia 
anualmente fixado pelo seu Presidente, e, ex-
traordinariamente, quando houver convocação 
especial.

Art. 37. Compete ao Conselho da Magistratura:

I – exercer a superior inspeção nos serviços 
judiciários e manter a disciplina na primeira 
instância;

II – velar pela conduta dos magistrados, exi-
gindo-lhes estrita observância do Código de 
Ética da Magistratura;

III – elaborar o Regulamento das Correições;

IV – determinar correições ordinárias e ex-
traordinárias, gerais ou parciais, a serem 
realizadas pelo Corregedor-Geral de Justiça;

V – determinar sindicâncias e instauração 
de processo administrativo em relação a 
servidores e aos oficiais do registro e aos 
notários;

VI – decretar a perda de delegação dos no-
tários e oficiais do registro;

VII – monitorar as declarações de suspeição 
por motivo de foro íntimo dos juízes;

VIII – autorizar juízes a residirem fora da co-
marca;

IX – conhecer e decidir as representações 
contra juízes que excederem os prazos pre-
vistos em lei ou regulamento;

X – exigir dos juízes que exerçam a fiscali-
zação permanente em todos os serviços da 
justiça das respectivas comarcas, principal-
mente, no que se refere à cobrança de cus-
tas e emolumentos;

XI – convocar e orientar os juízes e servido-
res para que não insistam em erro de ofício;

XII – determinar o desconto nos vencimentos 
dos magistrados e servidores de justiça, da 
importância correspondente aos dias em que 
não comparecerem ao expediente, sem preju-
ízo da atuação da Presidência do Tribunal;

XIII – fiscalizar a execução da lei orçamentá-
ria na parte relativa ao Poder Judiciário;

XIV – tomar, com base nas estatísticas do 
movimento judiciário, a iniciativa de medi-
das tendentes à correção de deficiências, 
apuração de responsabilidades e dinamiza-
ção dos serviços da Justiça;

XV – fixar prazo para qualquer juízo de 
primeira instância, que esteja com a pro-
dutividade abaixo da média, atualizar o 
expediente a seu cargo ou justificar a im-
possibilidade;

XVI – declarar, em caso de acúmulo ou volu-
me excessivo de serviços, qualquer comar-
ca ou vara em regime especial, por tempo 
determinado, designando um ou mais juí-
zes para exercerem, cumulativamente com 
o titular, a jurisdição da comarca ou vara, 
podendo determinar a redistribuição dos 
processos acumulados ou a temporária sus-
tação, total ou parcial, da distribuição de 
novos processos;
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XVII – manter atualizado o registro de alte-
ração patrimonial dos magistrados e seus 
dependentes, com base nas declarações de 
bens e direitos por eles formuladas na posse 
e anualmente, podendo, na hipótese de al-
teração desproporcional entre seus ganhos e 
sua fortuna, ou de seus dependentes, convo-
cá-los para prestar esclarecimentos;

XVIII – receber relatório circunstanciado de 
custas e emolumentos, encaminhado pela 
Corregedoria Geral da Justiça, podendo 
propor medidas a serem tomadas;

XIX – representar sobre a conveniência da 
remoção de juiz quando ocorrer motivo de 
interesse público;

XX – provocar a instauração de processo 
para a apuração de incapacidade física ou 
mental de juiz, servidor, oficial de registro e 
notário;

XXI – julgar os recursos contra atos prati-
cados pelo Presidente, Vice-Presidentes e 
Corregedor-Geral da Justiça em processos 
administrativos relativos a servidores;

XXII – elaborar seu Regimento Interno, que 
será submetido ao Órgão Especial e por ele 
aprovado;

XXIII – decidir, à vista de parecer da Secre-
taria de Gestão de Pessoas, sobre a progres-
são funcional de servidor ocupante de car-
go de provimento efetivo das carreiras do 
Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de 
Pernambuco.

Art. 38. As decisões do Conselho da Magistra-
tura proferidas no exercício de sua competência 
recursal são definitivas e irrecorríveis na esfera 
administrativa.

CAPÍTULO IX
DA OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Art. 39. A Ouvidoria Geral da Justiça tem por 
função institucional tornar a Justiça mais próxi-
ma do cidadão, servindo de canal de comunica-

ção direto para ouvir a sua opinião acerca dos 
serviços prestados pelo Poder Judiciário, com 
o objetivo de colaborar no aprimoramento das 
atividades desenvolvidas pelo Tribunal.

Art. 40. Compete ao Presidente do Tribunal a 
designação do Ouvidor Geral e do Vice-Ouvidor 
Geral da Justiça para um período de dois anos, 
vedada a recondução.

Parágrafo único. O Vice-Ouvidor Geral da 
Justiça atuará em caso de ausência, impedi-
mento ou suspeição do titular.

Art. 41. Compete à Ouvidoria Geral da Justiça: 

I – receber informações, sugestões, recla-
mações, denúncias, críticas e elogios sobre 
as atividades do Poder Judiciário estadual e 
encaminhar essas manifestações aos seto-
res administrativos competentes, manten-
do o interessado sempre informado sobre 
as providências adotadas; 

II – prestar informações e esclarecimentos 
sobre atos, programas e projetos do Tribu-
nal; 

III – orientar o público quanto ao acesso às 
informações no âmbito do Poder Judiciário; 

IV – organizar e gerir o Serviço de Informa-
ções ao Cidadão (SIC), de que trata o inciso I 
do art. 9º da Lei n. 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011;

V – promover a interação dos órgãos que 
integram o Tribunal com os demais órgãos 
do Poder Judiciário e com as instituições in-
tegrantes do sistema de Justiça, visando ao 
atendimento das demandas recebidas e ao 
aperfeiçoamento dos serviços prestados; 

VI – sugerir aos demais órgãos do Tribunal a 
adoção de medidas administrativas tenden-
tes ao aperfeiçoamento das suas atividades 
desenvolvidas, com base nas informações, 
sugestões, reclamações, denúncias, críticas 
e elogios recebidos; 
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VII – dar publicidade aos dados estatísticos 
acerca das manifestações recebidas e provi-
dências adotadas; 

VIII – encaminhar ao Pleno do Tribunal re-
latório quadrimestral das atividades desen-
volvidas pela Ouvidoria;

IX – criar um processo permanente de di-
vulgação do serviço da Ouvidoria junto ao 
público.

Parágrafo único. As respostas aos interessa-
dos dar-se-ão no prazo de 15 (quinze) dias, 
salvo justo impedimento.

Art. 42. Não serão admitidas pela Ouvidoria:

I – denúncias de fatos que constituam cri-
mes, em vista das competências institucio-
nais do Ministério Público e das polícias, 
nos termos dos arts. 129, inciso I, e 144, 
ambos da Constituição Federal;

II – reclamações, críticas ou denúncias anô-
nimas;

III – reclamações, sugestões e críticas refe-
rentes a outros órgãos públicos.

§ 1º Na busca da verdade real, a manifes-
tação anônima poderá ser encaminhada, a 
critério do Ouvidor Geral, à Unidade Juris-
dicional ou Administrativa do Tribunal, bem 
como a órgãos externos ao Poder Judiciário 
para as providências julgadas pertinentes, 
se constatados indícios de uma possível ve-
racidade nos fatos relatados pelo manifes-
tante.

§ 2º Nas hipóteses previstas neste artigo, 
a decisão será comunicada ao remetente, 
desde que identificado por nome e endere-
ço.

Art. 43. A estrutura e o funcionamento da Ouvi-
doria Geral da Justiça serão regulamentados por 
Resolução do Órgão Especial.

Art. 44. O Tribunal proverá os meios necessários 
à Ouvidoria Geral da Justiça para consecução de 
seus fins institucionais, mediante dotação orça-
mentária própria.

CAPÍTULO X 
DO CENTRO DE 

ESTUDOS JUDICIÁRIOS

Art. 45. O Centro de Estudos Judiciários funcio-
nará junto ao Tribunal e sob sua direção, com-
petindo-lhe promover estudos e pesquisas de 
interesse da administração judiciária, especial-
mente:

I – o planejamento e a promoção sistemá-
tica de estudos e pesquisas voltados à mo-
dernização e ao aperfeiçoamento dos servi-
ços judiciários;

II – o planejamento e a coordenação de 
estudos e projetos para subsidiar o Tribu-
nal na formulação de políticas e planos de 
ações institucionais.

Parágrafo único. O Tribunal proverá os 
meios necessários ao Centro de Estudos Ju-
diciários para consecução de seus fins ins-
titucionais, mediante dotação orçamentária 
própria.

Art. 46. A estrutura e o funcionamento do Cen-
tro de Estudos Judiciários serão regulamenta-
dos por Resolução do Órgão Especial.

CAPÍTULO XI
DA ESCOLA JUDICIAL

Art. 47. A Escola Judicial tem por objetivo a re-
alização de cursos oficiais para o ingresso, a 
formação inicial e o aperfeiçoamento de magis-
trados e de servidores do Poder Judiciário, es-
tudos, seminários, painéis, encontros, palestras 
e intercâmbios, visando ao aprimoramento dos 
serviços judiciais e à difusão cultural quanto a 
temas pertinentes às finalidades e competência 
do Poder Judiciário, bem como cursos de Pós-
-Graduação abertos a operadores do Direito e 
celebrar convênios com outras escolas judiciais, 
instituições de ensino no Brasil e em outros pa-
íses, para o cumprimento dos seus fins institu-
cionais.
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Art. 48. O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral 
da Escola Judicial serão escolhidos, dentre os 
desembargadores, pelo Presidente do Tribunal 
para mandatos coincidentes com o seu.

Parágrafo único. A Escola Judicial será su-
pervisionada por um juiz de direito da Capi-
tal, designado pelo seu Diretor-Geral, com a 
aprovação do Órgão Especial.

Art. 49. A organização, as atribuições e o funcio-
namento da Escola Judicial serão estabelecidos 
em seu regimento interno a ser aprovado pelo 
Órgão Especial.

CAPÍTULO XII
DAS COMISSÕES 

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50. As Comissões, permanentes e especiais, co-
laboram no desempenho dos encargos do Tribunal. 

Art. 51. São Comissões permanentes: 

I – Comissão de Organização Judiciária e Re-
gimento Interno (COJURI); 

II – Comissão de Sistematização e Publica-
ção de Precedentes Judiciais.

III – Comissão de Acesso à Justiça e Cidada-
nia;

IV – Comissão de Direitos Humanos. 

Art. 52. O mandato dos membros das Comissões 
permanentes será de dois anos, admitida a re-
condução para um único período subsequente. 

Art. 53. O Presidente do Tribunal poderá criar co-
missões especiais, compostas por, no mínimo, três 
desembargadores, para o estudo de temas e o 
desenvolvimento de atividades específicas do in-
teresse respectivo ou relacionadas com suas com-
petências, com mandatos coincidentes com o seu. 

Parágrafo único. As Comissões especiais 
observarão os termos e limites do ato de 
sua constituição. 

Art. 54. Às Comissões de Concursos aplicam-se, 
no que couber, as disposições deste capítulo.

Art. 55. As Comissões, dentro de seu âmbito 
específico de atuação, poderão solicitar à Pre-
sidência do Tribunal que sejam colocados à sua 
disposição magistrados e servidores para auxi-
liar nos trabalhos que lhes são afetos, sem pre-
juízo das funções dos requisitados e na medida 
de suas disponibilidades. 

Parágrafo único. Quando for estritamen-
te necessário, a Comissão poderá solicitar 
ao Presidente do Tribunal a contratação de 
assessorias e auditorias, bem como a cele-
bração de convênios com universidades ou 
outras instituições. 

Art. 56. Os pareceres das Comissões serão sem-
pre por escrito e, quando não unânimes, fica fa-
cultado ao vencido explicitar seu voto. 

Parágrafo único. Quando não houver prazo 
especialmente assinado, as Comissões de-
verão emitir seus pareceres em 15 (quinze) 
dias, deles enviando cópia aos integrantes 
do órgão fracionário competente para a res-
pectiva apreciação e deliberação.

Art. 57. Nas férias, afastamentos, licenças, im-
pedimentos e suspeições, de membros de Co-
missões Especiais, o Presidente do Tribunal 
designará o desembargador substituto, com a 
aprovação do Órgão Especial.

Seção II
DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 

JUDICIÁRIA E REGIMENTO INTERNO 
(COJURI) 

Art. 58. A Comissão de Organização Judiciária e 
Regimento Interno (COJURI) será composta por 
três membros titulares e três suplentes, eleitos 
pelo Tribunal Pleno mediante votação secreta, 
para mandato coincidente com os dos órgãos de 
direção, dentre os desembargadores que não 
estejam investidos em quaisquer cargos admi-
nistrativos no Tribunal e no Tribunal Regional 
Eleitoral, exceto como suplentes. 
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§ 1º Cada desembargador votará em três 
nomes, sendo eleitos membros titulares 
os três mais votados e figurando como su-
plentes os três que se seguirem na ordem 
decrescente de votação. 

§ 2º Para fins de desempate, adotar-se-á a 
ordem decrescente de antiguidade no Tri-
bunal.

§ 3º A Comissão de Organização Judiciária e 
Regimento Interno (COJURI) será presidida 
pelo desembargador indicado pelo Presi-
dente dentre os membros titulares. 

Art. 59. Compete à Comissão de Organização 
Judiciária e Regimento Interno (COJURI):

I – apresentar projetos de atualização e 
aperfeiçoamento da organização Judiciária 
e do Regimento Interno; 

II – emitir pareceres, oferecer emendas e 
apresentar substitutivos a todos os projetos 
de lei, normas internas e regimentais de ini-
ciativa do Tribunal; 

III – acompanhar os projetos de lei de inte-
resse do Poder Judiciário em tramitação na 
Assembleia Legislativa, prestando informa-
ções e oferecendo subsídios aos deputados 
no sentido de seu aperfeiçoamento; 

IV – apresentar projetos de resoluções com-
plementares ao Código de Organização Ju-
diciária, necessárias à sua execução; 

V – opinar, quando consultada, sobre a in-
terpretação ou integração das normas regi-
mentais em face de caso concreto em maté-
ria administrativa;

VI – oferecer parecer sobre projeto de Regi-
mento Interno; 

VII – entender-se, por seu presidente, com 
outras autoridades ou instituições, nas ma-
térias de sua competência; 

VIII – solicitar ao Presidente do Tribunal os 
servidores ou as providências administra-
tivas necessárias ao desempenho de suas 
funções; 

IX – elaborar seu Regimento Interno, a ser 
aprovado pelo Órgão Especial. 

Seção III
DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

E PUBLICAÇÃO DE PRECEDENTES 
JUDICIAIS 

Art. 60. A Comissão de Sistematização e Publi-
cação de Precedentes Judiciais será composta 
por um desembargador componente de Câmara 
Cível, outro, de Câmara Criminal e um terceiro, 
de Câmara de Direito Público, eleitos pelo Tribu-
nal Pleno, mediante votação secreta, para man-
dato coincidente com os dos órgãos de direção, 
dentre os desembargadores que não estejam 
investidos em quaisquer cargos administrativos 
no Tribunal e no Tribunal Regional Eleitoral, ex-
ceto como suplentes. 

§ 1º Cada desembargador votará em, pelo 
menos, um nome para cada uma das vagas, 
observando a respectiva área de especiali-
zação, considerando-se eleito o mais vota-
do e suplente aquele que se seguir imedia-
tamente na ordem decrescente de votação. 

§ 2º Para fins de desempate, adotar-se-á a 
ordem decrescente de antiguidade no Tri-
bunal. 

§ 3º A Comissão de Sistematização e Pu-
blicação de Precedentes Judiciais será pre-
sidida pelo desembargador indicado pelo 
Presidente do Tribunal dentre os membros 
titulares. 

Art. 61. Compete à Comissão de Sistematização 
e Publicação de Precedentes Judiciais: 

I – zelar pela publicação da Jurisprudência 
do Tribunal, preferencialmente por meio 
eletrônico;

II – supervisionar a base de dados informa-
tizada de jurisprudência, sugerindo ao Pre-
sidente as medidas necessárias ao seu aper-
feiçoamento; 
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III – fomentar a edição, revisão ou cancela-
mento de súmula da jurisprudência predo-
minante do Tribunal; 

IV – fomentar a uniformização da jurispru-
dência do Pleno, do Órgão Especial e dos ór-
gãos fracionários do Tribunal; 

V – emitir parecer nos Incidentes de De-
mandas Repetitivas; 

VI – solicitar ao Presidente do Tribunal os 
servidores necessários ao desempenho de 
suas tarefas; 

VII – elaborar seu regimento interno, a ser 
aprovado pelo Órgão Especial. 

VIII – supervisionar as atividades do Núcleo 
de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) 
através de reuniões que poderão ser acom-
panhadas, a critério dos seus membros, por 
um representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB/PE) 
bem como um do Ministério Público de Per-
nambuco (MPPE). 

Seção IV
DA COMISSÃO DE ACESSO 

À JUSTIÇA E CIDADANIA

Art. 62. Compete à Comissão de Acesso à Justi-
ça e Cidadania:

I – realizar estudos e trabalhos voltados à 
democratização do acesso ao Judiciário;

II – desenvolver programas e ações voltados 
à conscientização de direitos, deveres e va-
lores dos cidadãos e à inclusão social;

III – propor medidas de garantia da eficácia 
da execução das decisões judiciais;

IV – requisitar ao Presidente do Tribunal os 
servidores necessários ao desempenho de 
suas tarefas;

V – elaborar seu regimento interno.

Seção V
DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS

Art. 63. Compete à Comissão de Direitos Huma-
nos:

I – zelar pelo respeito e promoção dos direi-
tos humanos e fundamentos consagrados 
na Constituição Federal e nos sistemas re-
gional e internacional de proteção de direi-
tos humanos;

II – receber, noticiar e encaminhar aos ór-
gãos competentes os supostos casos de 
violação a direitos humanos ocorrentes no 
Estado de Pernambuco;

III – zelar pelos direitos dos presos e das ví-
timas dos atos de violência praticados por 
eles, assim como pelos direitos das crianças 
e adolescentes em situação de isolamento 
social, promovendo a dignidade no cum-
primento da pena e apoiando ações que 
tenham por escopo a recuperação do indiví-
duo e sua reinserção social;

IV – empreender parceria com outras co-
missões de direitos humanos;

V – assessorar autoridades e órgãos do Po-
der Judiciário na defesa dos direitos huma-
nos;

VI – propor medidas de garantia do respeito 
e de promoção dos direitos humanos;

VII – requisitar ao Presidente do Tribunal os 
servidores necessários ao desempenho de 
suas tarefas;

VIII – elaborar seu regimento interno.
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CAPÍTULO XIII
DAS SEÇÕES

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 64. A Presidência das Seções, das Câmaras, 
da Câmara Regional e de suas Turmas será exer-
cida pelo respectivo desembargador mais anti-
go, facultada a renúncia.

§ 1º O Presidente será substituído em suas 
ausências e impedimentos eventuais por 
outro desembargador do mesmo órgão, ob-
servada a ordem decrescente de antiguida-
de.

§ 2º O Presidente do órgão colegiado não 
será substituído no caso de participação na 
sessão de desembargador mais antigo, em 
razão da técnica de julgamento prevista no 
art. 942 do Código de Processo Civil.

§ 3º Havendo renúncia à Presidência do ór-
gão colegiado e na hipótese do § 2º, não ha-
verá alteração na ordem de votação previs-
ta no art. 188.

Art. 65. Compete aos presidentes das Câmaras, 
das Turmas de Câmara Regional e das Seções, 
além de outras atribuições previstas em lei e 
neste Regimento:

I – dirigir as atividades judiciárias e adminis-
trativas dos respectivos órgãos;

II – expedir a correspondência e as ordens 
que tiverem por fim a execução das deci-
sões dos órgãos a que presidam, quando 
não competirem diretamente ao relator;

III – manter a ordem e o decoro na sessão;

IV – exortar os Advogados e o órgão do 
Ministério Público a que discutam a causa 
com educação e urbanidade, não toleran-
do o uso de termos ofensivos nem de inter-
venções impróprias e cassando a palavra a 
quem, advertido, reincidir;

V – advertir ou ordenar que se retirem da 
sala da sessão os que se comportarem de 
modo inconveniente;

VI – prender quem, no recinto, cometer in-
frações penais, autuando-o na forma pres-
crita pelo Código de Processo Penal, lavrado 
o auto pelo Secretário;

VII – requisitar, quando necessário, força 
policial.

Parágrafo único. Compete ao presidente da 
Câmara Regional organizar e supervisionar 
a Diretoria da Câmara Regional.

Art. 66. Há no Tribunal três Seções, integradas 
pelos componentes das Câmaras da respectiva 
área de especialização e denominadas de Seção 
Cível, Seção de Direito Público e Seção Criminal.

§ 1º A Seção Cível é constituída pelas 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª e 6ª Câmaras Cíveis.

§ 2º A Seção de Direito Público é constituí-
da pelas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras de Direito 
Público.

§ 3º A Seção Criminal é constituída pelas 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª Câmaras Criminais.

Art. 67. A Seção deliberará com a presença de, 
no mínimo, a maioria absoluta dos seus mem-
bros, exceto quando exigido quorum especial 
ou qualificado.

Seção II 
DA SEÇÃO CÍVEL

Art. 68. Compete à Seção Cível:

I – processar e julgar:

a) o mandado de segurança contra ato pra-
ticado por magistrado em atividade jurisdi-
cional em Câmara Cível;

b) o mandado de segurança contra ato pra-
ticado por magistrado em atividade jurisdi-
cional nas Turmas de Câmara Regional, nas 
causas cíveis;
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c) a ação rescisória de acórdão de Câmara 
Cível;

d) a ação rescisória de acórdão das Turmas 
de Câmara Regional, nas causas cíveis;

e) o recurso contra decisão proferida em 
processo de competência do órgão por seu 
presidente ou pelo relator;

f) a reclamação contra ato pertinente à exe-
cução de seu acórdão;

g) o incidente de assunção de competência 
quando o julgamento de recurso, de remes-
sa necessária ou de processo de sua com-
petência envolver relevante questão de di-
reito, com grande repercussão social, sem 
repetição de múltiplos processos;

h) o incidente de resolução de demandas 
repetidas instaurado em razão de efetiva 
repetição de processos cuja controvérsia 
envolva a mesma questão unicamente de 
direito, material ou processual, surgida nas 
causas cíveis, ressalvada a competência da 
Seção de Direito Público;

i) o conflito de competência entre Câmaras 
Cíveis e entre Câmara Cível e Turma de Câ-
mara Regional;

II – editar e rever os enunciados de súmula 
correspondentes a jurisprudência dominan-
te em matéria cível, material ou processual, 
ressalvada a competência da Seção de Di-
reito Público.

Seção III
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Art. 69. Compete à Seção de Direito Público:

I – processar e julgar:

a) o mandado de segurança e o habeas data 
contra ato de Secretário de Estado, Chefe da 
Polícia Civil, do Comandante Geral da Polícia 
Militar, do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, do Prefeito da Cidade do 
Recife, da Mesa da Câmara de Vereadores 
do Recife e de seu presidente, do Tribunal 

de Contas do Estado, do Procurador-Geral 
de Justiça, do Conselho Superior do Minis-
tério Público, do Colégio de Procuradores 
de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministé-
rio Público, do Procurador-Geral do Estado 
e de desembargador em atividade jurisdi-
cional em Câmara de Direito Público;

b) o mandado de segurança contra ato pra-
ticado por desembargador em atividade ju-
risdicional, nas Turmas de Câmara Regional, 
nas causas da Fazenda Pública;

c) a ação rescisória de acórdão de Câmara 
de Direito Público;

d) a ação rescisória de acórdão das Turmas 
de Câmara Regional, nas causas da Fazenda 
Pública;

e) os recursos contra decisões proferidas 
nos feitos de sua competência pelo presi-
dente ou pelo relator;

f) a reclamação contra ato pertinente à exe-
cução de seu acórdão;

g) o incidente de assunção de competên-
cia, quando o julgamento de recurso, de 
remessa necessária ou de processo de sua 
competência envolver relevante questão de 
direito, com grande repercussão social, sem 
repetição de múltiplos processos;

h) o incidente de resolução de demandas 
repetidas, instaurado em razão de efetiva 
repetição de processos cuja controvérsia 
envolva a mesma questão unicamente de 
direito, material ou processual, surgida nas 
causas da Fazenda Pública;

i) o conflito de competência entre Câmaras 
de Direito Público e entre Câmara de Direito 
Público e Turma de Câmara Regional;

j) as questões relativas a dissídios coletivos 
e movimentos grevistas de servidores mu-
nicipais.

II – editar e rever os enunciados de súmula 
correspondente a jurisprudência dominan-
te em matéria fazendária, material ou pro-
cessual.
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Seção IV
DA SEÇÃO CRIMINAL

Art. 70. Compete à Seção Criminal:

I – Processar e julgar:

a) o mandado de segurança contra ato de 
magistrado com jurisdição em órgão fracio-
nário da área criminal do Tribunal, inclusi-
ve, durante o Plantão Judiciário do segundo 
grau em matéria criminal;

b) a ação penal instaurada contra prefeito 
municipal por crime comum e de responsa-
bilidade;

c) a revisão criminal ou, conforme o caso, a 
ação rescisória, contra acórdão do próprio 
órgão, de Câmara Criminal ou das Turmas 
da Câmara Regional, e de ato judicial de ma-
gistrado e tribunal de primeiro grau, em fei-
to de competência recursal do Tribunal;

d) os embargos infringentes e de nulidade 
contra acórdão não unânime de Câmara Cri-
minal e das Turmas de Câmara Regional, em 
matéria criminal;

e) o conflito de competência entre Câmaras 
Criminais, ou entre Câmara Criminal e Tur-
ma de Câmara Regional ou entre Câmara 
Criminal e magistrado do primeiro grau de 
jurisdição, em causa de natureza penal;

f) o incidente de assunção de competência 
quando o julgamento de recurso, de remes-
sa necessária ou de processo de sua com-
petência envolver relevante questão de di-
reito, com grande repercussão social, sem 
repetição de múltiplos processos;

g) o incidente de resolução de demandas 
repetidas, instaurado em razão de efetiva 
repetição de processos cuja controvérsia 
envolva a mesma questão unicamente de 
direito, material ou processual, surgida nas 
causas de natureza penal;

h) a reclamação contra ato pertinente à 
execução de seu acórdão;

i) os recursos contra decisões proferidas nos 
feitos de sua competência pelo presidente 
ou pelo relator;

j) em instância única, nos termos da legis-
lação militar, os processos de indignidade 
para o oficialato ou de incompatibilidade 
com este, oriundos de Conselho de Justifi-
cação ou iniciados pelo Ministério Público, e 
os de perda de graduação das praças, oriun-
dos do Conselho de Disciplina.

l) a reabilitação do condenado, ou sua revo-
gação, quando a condenação tiver sido do 
órgão;

m) os habeas corpus, quando a autoridade 
coatora for o Vice-Governador do Estado, 
em missão especial de interesse do Estado 
(art. 40, § 1º, da Constituição Estadual);

n) os habeas corpus, quando a autoridade 
coatora for Deputado Estadual, membro de 
Comissão Parlamentar de Inquérito da As-
sembleia Legislativa do Estado (art. 28, da 
Constituição Estadual);

o) editar e rever os enunciados de súmula 
correspondente a jurisprudência dominan-
te em matéria criminal, material ou proces-
sual.

II – executar, no que couber, suas decisões, 
facultada a delegação da prática de atos não 
decisórios a juízes do primeiro grau.

CAPÍTULO XIV
DAS CÂMARAS

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 71. Haverá no Tribunal seis Câmaras Cíveis, 
quatro Câmaras de Direito Público, quatro Câ-
maras Criminais e uma Câmara Regional.

Art. 72. Cada Câmara será composta por três 
desembargadores e só se reunirá com a presen-
ça de todos os seus membros.
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Parágrafo único. A presença de um juiz 
substituto de desembargador, ainda que 
desconvocado, comporá quorum para julga-
mento dos processos aos quais estiver vin-
culado.

Art. 73. As câmaras remeterão os feitos de sua 
competência à seção de que são integrantes:

I – quando algum dos desembargadores 
propuser revisão da jurisprudência assenta-
da em súmula pela seção;

II – quando convier pronunciamento da se-
ção em razão da relevância da questão e 
para prevenir divergência entre as câmaras 
da mesma seção;

Parágrafo único. A remessa dos feitos nesse 
caso independe da publicação de acórdão.

Art. 74. O Tribunal Pleno poderá instituir Câ-
maras Extraordinárias, com competência para 
processar e julgar processos incluídos nas Me-
tas Nacionais do Judiciário para o segundo grau 
de jurisdição e outros que lhes sejam distribuí-
dos em face de acúmulo de processos, dando-
-se preferência àqueles que ainda não tenham 
relator sorteado.

§ 1º As Câmaras Extraordinárias funciona-
rão por prazo determinado, não superior 
a 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por 
igual período, mediante deliberação do Tri-
bunal Pleno.

§ 2º As Câmaras Extraordinárias serão com-
postas por desembargadores com atuação 
na respectiva área de especialização, sem 
prejuízo das suas regulares funções, caben-
do a Presidência ao desembargador mais 
antigo da sua composição.

§ 3º Os integrantes das Câmaras Extraordi-
nárias serão designados pela Presidência do 
Tribunal, dando-se preferência, entre os de-
sembargadores inscritos, aos que tenham 
menor acervo.

Seção II
DAS CÂMARAS CÍVEIS

Art. 75. Compete às 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Câma-
ras Cíveis:

I – processar e julgar:

a) ressalvado o disposto na alínea a, do in-
ciso I, do art. 73, o mandado de segurança 
contra ato de magistrado de primeiro grau 
de jurisdição em causa de natureza cível, 
ou dela decorrente, bem como, em matéria 
administrativa, como gestor de unidade ju-
diciária ou Diretor de Foro, do Conselho de 
Justiça Militar ou do seu auditor, de magis-
trado em atividade em Juizado Especial ou 
em Colégio Recursal de Juizados Especiais;

b) o habeas corpus em causa de natureza 
cível, quando a autoridade coatora for Se-
cretário de Estado, Comandante Geral da 
Polícia Militar, Chefe da Polícia Civil, Coman-
dante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
Prefeito da Cidade do Recife, Procurador-
-Geral da Justiça, Colégio de Procuradores 
de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério 
Público, Procurador Geral do Estado ou ma-
gistrado de primeiro grau de jurisdição;

c) ressalvado o disposto no art. 76, inciso 
I, alínea c, a ação rescisória de sentença de 
juiz em matéria cível;

d) a reclamação contra magistrado de primei-
ro grau de jurisdição em causa de natureza 
cível, ou dela decorrente, bem como, em ma-
téria administrativa, como gestor de unidade 
judiciária ou Diretor de Foro, quando não for 
da competência de outro órgão fracionário;

e) ressalvado o disposto no art. 76 inciso I, 
alínea d, as arguições de suspeição e impe-
dimento de juízes que atuem nas causas de 
natureza cível;

f) ressalvado o disposto, respectivamente, 
no art. 76, inciso I, alínea e, e no art. 77, in-
ciso I, alínea f, os conflitos de jurisdição e de 
competência entre magistrados do primeiro 
grau de jurisdição;
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II – julgar:

a) os recursos contra decisões de juízes do 
cível, inclusive, contra sentenças que ho-
mologarem ou não os laudos arbitrais, bem 
como contra as decisões dos juízes da infân-
cia e da juventude em matéria cível;

b) os recursos contra decisões proferidas 
nos feitos de sua competência pelo presi-
dente ou pelo relator;

III – Executar os julgados nas causas de sua 
competência originária, facultada a delega-
ção da prática de atos não decisórios a juí-
zes de primeiro grau.

Seção III
DAS CÂMARAS 

DE DIREITO PÚBLICO

Art. 76. Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras de 
Direito Público:

I – processar e julgar:

a) os mandados de segurança ajuizados 
contra atos dos juízes de primeiro grau, nas 
causas da Fazenda Pública;

b) os mandados de segurança ajuizados 
contra ato de natureza administrativa de 
juiz assessor especial da presidência;

c) as ações rescisórias propostas contra sen-
tenças prolatadas nos feitos da Fazenda Pú-
blica;

d) as arguições de suspeição e impedimento 
de juízes que atuem nos feitos da Fazenda 
Pública;

e) os conflitos de competência entre os Juí-
zos Cíveis nas causas que versem sobre ma-
téria de interesse da Fazenda Pública;

f) as reclamações contra atos pertinentes à 
execução de seus acórdãos;

II – julgar:

a) os recursos interpostos contra pronun-
ciamentos judiciais exarados pelos juízes de 

primeiro grau, nos feitos da Fazenda Públi-
ca;

b) as remessas decorrentes do duplo grau 
obrigatório de jurisdição, nas causas da Fa-
zenda Pública;

c) os recursos contra decisões lançadas nos 
feitos de sua competência pelo presidente 
ou pelo relator;

III – Executar, no que couber, suas decisões, 
facultada a delegação da prática de atos não 
decisórios a juízes de primeiro grau.

Seção IV
DAS CÂMARAS CRIMINAIS

Art. 77. Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Câmaras Cri-
minais:

I – processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos 
de magistrado de primeiro grau de jurisdi-
ção em causa de natureza penal, ou dela 
decorrente;

b) os habeas corpus em causa de natureza 
penal, quando a autoridade coatora for Se-
cretário de Estado, Comandante Geral da 
Polícia Militar, Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, Chefe da Polícia Civil, 
Prefeito da Cidade do Recife, Procurador-
-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores 
de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério 
Público, Procurador-Geral do Estado ou ma-
gistrado ou tribunal de primeiro grau de Ju-
risdição;

c) as reclamações contra magistrado de pri-
meiro grau de jurisdição em causa de natu-
reza penal, ou dela decorrente, quando não 
for da competência de outro órgão;

d) os desaforamentos de processos sujeitos 
ao Tribunal do Júri;

e) as arguições de suspeição e impedimento 
contra magistrado de primeiro grau de juris-
dição em causa de natureza penal;
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f) os conflitos de competência entre magis-
trados do primeiro grau de jurisdição em 
causa de natureza penal;

g) os conflitos de jurisdição e de compe-
tência entre a Justiça comum e a militar 
estadual, e os conflitos de atribuição entre 
autoridade administrativa e autoridade ju-
diciária militar;

h) a correição parcial contra magistrado de 
primeiro grau de jurisdição em causa de na-
tureza penal.

II – julgar:

a) os recursos contra decisões de juízes e 
tribunais do primeiro grau, inclusive dos 
Conselhos de Justiça Militar, bem como das 
decisões dos juízes da infância e da juven-
tude em processos de apuração de ato in-
fracional praticado por adolescente e das 
decisões dos juízes das varas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher quan-
do houver matéria penal cumulativa com 
matéria cível;

b) os recursos contra decisões proferidas 
nos feitos de sua competência por seu pre-
sidente ou pelo relator;

III – Executar, no que couber, suas decisões, 
facultada a delegação da prática de atos não 
decisórios a juízes de primeiro grau.

CAPÍTULO XV
DA CÂMARA REGIONAL

Art. 78. A Câmara Regional, composta da 1ª e 
2ª Turmas, cada uma constituída por três de-
sembargadores, sediada na Comarca de Carua-
ru, terá competência para processar e julgar os 
feitos originários e em grau de recurso de natu-
reza criminal, cível, fazendária e de previdência 
pública, oriundos das Comarcas integrantes das 
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e 19ª Circunscrições 
Judiciárias.

Art. 79. Compete à 1ª Turma processar e julgar 
os feitos originários e em grau de recurso es-
pecificados no art. 75 e à 2ª Turma processar e 
julgar os feitos originários e em grau de recurso 
especificados nos arts. 76 e 77, ressalvados o 
mandado de segurança contra ato do Conselho 
de Justiça Militar ou seu auditor e o habeas cor-
pus em causa de natureza cível ou penal, quan-
do a autoridade coatora for Secretário de Esta-
do, Chefe da Polícia Civil, Comandante Geral da 
Polícia Militar, Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, Prefeito da Cidade do Recife, 
Procurador-Geral da Justiça, Colégio de Procura-
dores de Justiça, Corregedor-Geral do Ministé-
rio Público ou Procurador-Geral do Estado.

Art. 80. Os Desembargadores da Câmara Regio-
nal não integrarão as Seções Cível, de Direito 
Público e Criminal.

Parágrafo único. O recurso contra decisão 
do relator de acórdão das Turmas de Câma-
ra Regional, em matéria criminal, proferida 
em sede de juízo primário de admissibilida-
de dos embargos infringentes e de nulida-
de, será distribuído livremente a Desembar-
gador integrante da Seção Criminal.

TÍTULO II

Dos Desembargadores

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 81. O desembargador tomará posse peran-
te o Tribunal Pleno, em sessão solene.

§ 1º É facultada a posse perante o Presiden-
te no seu gabinete.

§ 2º Na sessão solene, o desembargador 
será introduzido no recinto do Tribunal Ple-
no por uma Comissão de dois de seus pares, 
designados no ato pelo Presidente da ses-
são.
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§ 3º No ato da posse, o desembargador 
prestará em voz alta o seguinte compro-
misso: “Prometo manter, defender e cum-
prir a Constituição da República Federativa 
do Brasil e a deste Estado, respeitar as leis, 
promover o bem coletivo e exercer o meu 
cargo sob a inspiração das tradições de le-
aldade, bravura e patriotismo do povo per-
nambucano”.

Art. 82. O prazo para a posse é de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação oficial do 
ato de acesso ou de nomeação, podendo ser 
prorrogado, por igual prazo, pelo Presidente do 
Tribunal, mediante solicitação do interessado, 
desde que provado justo motivo.

§ 1º Em caso de doença, poderá o Órgão Es-
pecial, por maioria absoluta, conceder-lhe 
novo adiamento.

§ 2º Se o nomeado estiver em férias ou em 
licença, que não para tratar de interesses 
particulares, o prazo será contado do dia 
em que deveria voltar ao serviço, salvo se 
houver desistência do interessado.

§ 3º Se a posse não se verificar no prazo, o 
ato de acesso ou de nomeação será consi-
derado sem efeito.

§ 4º Da posse lavrar-se-á, em livro especial, 
termo que será assinado pelo Presidente e 
pelo empossado, depois de lido pelo Secre-
tário Judiciário.

§ 5º No ato da posse, o desembargador 
apresentará a declaração de seus bens.

Art. 83. O desembargador empossado terá exer-
cício no órgão fracionário em que esteja aber-
ta a vaga na data de sua posse, atendendo-se, 
quando for mais de um, à ordem de antiguida-
de.

§ 1º previamente, a vaga deve ser precedi-
da de edital de remoção aos demais desem-
bargadores, sendo escolhido, dentre os ins-
critos, o desembargador mais antigo;

§ 2º quatro dos desembargadores que não 
optarem por titularidade em câmaras ou 

turmas, irão substituir, em exercício pleno, 
os desembargadores da mesa diretora em 
suas relatorias originárias, enquanto per-
durar-lhes os mandatos, designados por ato 
do Presidente do Tribunal em cada biênio;

§ 3º Em sendo todos titulares, a designa-
ção do § 2º recairá em desembargador mais 
moderno em exercício na Capital.

Art. 84. Ao ser dada posse, no caso do art. 94 da 
Constituição Federal, o Presidente verificará se 
foram satisfeitas as exigências legais.

Art. 85. A cada desembargador corresponderá 
uma matrícula, na qual serão anotadas todas as 
ocorrências que interessarem à sua vida funcio-
nal.

Parágrafo único. O desembargador apre-
sentará ao Presidente do Tribunal os ele-
mentos necessários ao assentamento indi-
vidual.

Art. 86. Os desembargadores têm as prerroga-
tivas, garantias, direitos e incompatibilidades 
inerentes ao exercício da Magistratura e con-
servarão o título e as honras correspondentes, 
mesmo depois da aposentadoria.

§ 1º A Presidência do Tribunal velará pela 
preservação dos direitos, interesses e prer-
rogativas dos desembargadores aposenta-
dos.

§ 2º No exercício da advocacia ou de outra 
atividade incompatível com a judicatura, 
o aposentado abster-se-á de usar título e 
honras do cargo.

Art. 87. Os desembargadores receberão o tra-
tamento de Excelência e usarão a toga de gala, 
nas sessões solenes, e toga, nas sessões ordiná-
rias e extraordinárias.

Art. 88. Cada desembargador contará com um 
gabinete.

§ 1º A composição dos gabinetes será fixada 
por ato normativo da Presidência do Tribu-
nal.
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§ 2º É de indicação do desembargador o 
preenchimento dos cargos e funções de seu 
gabinete.

§ 3º Cada desembargador disporá sobre a 
organização e o controle administrativo de 
seu gabinete, observando as orientações 
normativas do Tribunal Pleno, do Órgão Es-
pecial e da Presidência.

Art. 89. É dever dos desembargadores, entre 
outros estabelecidos em Lei e neste Regimento:

I – votar em todas as questões administrati-
vas e jurisdicionais submetidas ao Órgão de 
que participe com direito a voto;

II – comparecer às sessões de julgamento, 
nelas permanecendo até o seu final, salvo 
com autorização prévia do Presidente do 
órgão julgador.

CAPÍTULO II
DA ANTIGUIDADE

Art. 90. A antiguidade do desembargador no 
Tribunal, para sua colocação nas sessões, distri-
buição de serviço, revisão dos processos, substi-
tuições e quaisquer outros efeitos legais ou regi-
mentais, é regulada na seguinte ordem:

I – pela data em que se iniciou o exercício 
no Tribunal;

II – pela data da posse, se os exercícios tive-
rem tido início na mesma data;

III – pela data da nomeação, se os exercícios 
tiverem tido início na mesma data;

IV – pela idade, quando coincidirem as datas 
mencionadas nos incisos I, II, e III deste artigo.

CAPÍTULO III
DAS SUSPEIÇÕES, IMPEDIMENTOS 

E INCOMPATIBILIDADES
Art. 91. Deve o desembargador declarar-se im-
pedido ou suspeito nos casos previstos em lei, o 
que fará nos próprios autos, quando se tratar de 
relator ou de revisor, ou verbalmente, nos de-
mais casos, consignando-se o impedimento ou 
a suspeição na ata de julgamento.

Art. 92. Se o desembargador que declarar suspei-
ção ou impedimento for relator, determinará o 
encaminhamento dos autos à redistribuição com 
compensação, observado o disposto no art. 143. 
Se for revisor, determinará a remessa do proces-
so ao seu substituto e, se for vogal, outro desem-
bargador será convocado, quando necessário, 
para a composição do quorum de julgamento.

Art. 93. Não estará impedido o desembargador 
que tenha participado:

I – de decisão no Conselho da Magistratura, 
para julgar o respectivo recurso no Órgão 
Especial;

II – de ato administrativo de órgão colegia-
do ou de cargo diretivo do Tribunal, para jul-
gar o respectivo mandado de segurança.

§ 1º Não se aplica a norma do inciso II se 
o desembargador, nominalmente averbado 
ou não autoridade coatora, tiver prestado 
as informações em defesa do ato comissivo 
ou omissivo impugnado, hipótese em que 
estará impedido e não deverá participar da 
sessão; caso as informações de estilo não 
tenham sido prestadas, impedido estará o 
desembargador que, conforme o caso, na 
data do julgamento, for o presidente do ór-
gão colegiado ou, no exercício do cargo di-
retivo, tiver praticado ou deixado de prati-
car a tempo e modo o ato impugnado.

§ 2º Na hipótese de mandado de segurança 
impetrado contra decisão judicial, estará im-
pedido o magistrado que a tenha lavrado, se 
monocrática; se colegiada, estará impedido 
o presidente do órgão fracionário prolator, a 
quem cabia prestar as informações de estilo.
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§ 3º No Órgão Especial, não integrará o qu-
orum o Desembargador que no conflito de 
competência figurar como suscitante ou 
suscitado.

Art. 94. Havendo, dentre os desembargadores 
do Tribunal, cônjuges, conviventes, parentes 
consanguíneos ou afins, na linha ascendente ou 
descendente, e na colateral, até o terceiro grau, 
inclusive, integrarão Seções, Câmaras e Turmas 
de Câmara Regional diferentes.

§ 1º A incompatibilidade se resolve na se-
guinte ordem:

I – se na mesma data de posse, se resolve 
em prejuízo do mais jovem;

II – contra o que deu causa à incompatibili-
dade;

III – se a causa for imputável a ambos, con-
tra o mais moderno.

§ 2º Nas sessões do Órgão Especial, o pri-
meiro que conhecer da causa impede que 
o outro participe do julgamento, ressalvada 
matéria de ordem administrativa.

CAPÍTULO IV
DAS FÉRIAS, AFASTAMENTOS 

E LICENÇAS

Art. 95. Os desembargadores poderão gozar 
férias anuais individuais de 60 (sessenta) dias, 
conforme escala organizada pelo Presidente do 
Tribunal, de acordo com as preferências mani-
festadas, obedecida a antiguidade no cargo e as 
necessidades do serviço.

§ 1º O afastamento de desembargador, por 
motivo de férias, não poderá comprometer 
a prestação da atividade jurisdicional do Tri-
bunal.

§ 2º As férias poderão ser suspensas por ne-
cessidade de serviço, mediante autorização 
do Presidente do Tribunal.

§ 3º O Presidente, os Vice-Presidentes e o 
Corregedor-Geral de Justiça, o Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral e o Diretor 
da Escola Judicial poderão gozar suas férias 
após o término de seus mandatos.

§ 4º É vedado o afastamento simultâneo 
por férias de mais de dois desembargador 
da mesma Câmara ou Turma de Câmara Re-
gional, devendo os componentes do órgão 
julgador, em comum acordo, realizar alter-
nância dos períodos de gozo de férias. Não 
havendo acordo, prevalecerá o sistema de 
alternância por antiguidade, excetuado o 
período previsto no art. 220 do Código de 
Processo Civil.

Art. 96. A licença e o afastamento serão conce-
didos, mediante pedido escrito, nos casos e ter-
mos da lei, fluindo no período expressamente 
definido.

Parágrafo único. O afastamento de magis-
trados para fins de aperfeiçoamento profis-
sional observará o disposto em Resolução 
do Órgão Especial.

Art. 97. O desembargador em férias, licença ou 
afastado, ressalvada a hipótese de afastamento 
decorrente de processo administrativo discipli-
nar, poderá participar, a seu critério, de sessões 
solenes ou administrativas do Tribunal Pleno.

§ 1º O desembargador licenciado poderá 
reassumir o cargo, comunicando ao Tribu-
nal com 05 (cinco) dias de antecedência, 
entendendo-se que desistiu do restante do 
prazo.

§ 2º O desembargador licenciado ou de 
férias poderá participar do julgamento de 
processos em que, antes da licença ou das 
férias, tenha lançado relatório ou o seu vis-
to como revisor, desde que comunicado à 
Secretaria do Órgão Julgador, devendo-se 
dar publicidade ao ato com antecedência de 
05 (cinco) dias úteis à sessão de julgamento.

Art. 98. Compete ao Presidente do Tribunal 
conceder licença, por prazo não excedente a 04 
(quatro) meses, a desembargador; e ao Órgão 
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Especial conceder licença ao Presidente do Tri-
bunal e, por prazo excedente a 04 (quatro) me-
ses, a desembargador.

Art. 99. As licenças para tratamento de saúde 
serão concedidas por até 30 (trinta) dias, me-
diante apresentação de atestado médico.

Parágrafo único. A licença para tratamen-
to de saúde por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, bem como as prorrogações que im-
portem em licença por período ininterrup-
to, também superior a 30 (trinta) dias, de-
penderão de perícia médica designada pelo 
Presidente.

CAPÍTULO V
DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 100. Nas férias, afastamentos, licenças, 
impedimentos e suspeições dos integrantes de 
Seção, Câmara e Turma de Câmara Regional, a 
substituição dar-se-á por convocação de magis-
trado realizada de acordo com as seguintes re-
gras:

I – os integrantes da 1ª Câmara Cível serão 
substituídos pelos da 3ª Câmara Cível; os da 
3ª Câmara Cível, pelos da 5ª Câmara Cível e 
os da 5ª Câmara Cível, pelos da 1ª Câmara 
Cível;

II – os integrantes da 2ª Câmara Cível serão 
substituídos pelos da 4ª Câmara Cível; os da 
4ª Câmara Cível, pelos da 6ª Câmara Cível e 
os da 6ª Câmara Cível, pelos da 2ª Câmara 
Cível;

III – os integrantes da 1ª Câmara de Direito 
Público serão substituídos pelos da 2ª Câ-
mara de Direito Público; os da 2ª Câmara 
de Direito Público, pelos da 3ª Câmara de 
Direito Público; os da 3ª Câmara de Direito 
Público, pelos da 4ª Câmara de Direito Pú-
blico e os da 4ª Câmara de Direito Público, 
pelos da 1ª Câmara de Direito Público;

IV – os integrantes da Seção de Direito Pú-
blico serão substituídos por integrantes da 
Seção Cível;

V – os integrantes da Seção Cível serão 
substituídos por integrantes da Seção de Di-
reito Público;

VI – os integrantes da Seção Criminal serão 
substituídos por integrantes das Seções Cí-
vel e de Direito Público;

VII – os integrantes da 1ª Câmara Criminal 
serão substituídos pelos da 2ª Câmara Cri-
minal; os da 2ª Câmara Criminal, pelos da 3ª 
Câmara Criminal; os da 3ª Câmara, pelos da 
4ª Câmara Criminal e os da 4ª Câmara Cri-
minal, pelos da 1ª Câmara Criminal.

VIII – os integrantes da 1ª Turma da Câmara 
Regional serão substituídos pelos da 2ª Tur-
ma e vice-versa;

§ 1º Observar-se-á, em qualquer caso, a or-
dem crescente de antiguidade, seguindo-se 
do mais novo ao mais antigo dos desem-
bargadores em exercício no órgão a que se 
dirigirem as convocações, atendida a alter-
nância.

§ 2º Se, por suspeição ou impedimento, 
não puderem participar do julgamento os 
desembargadores convocados na forma do 
caput deste artigo, far-se-á nova convoca-
ção, observando-se o sorteio eletrônico e a 
publicidade, entre os desembargadores do 
segmento equivalente, desde que possível.

§ 3º Subsistindo a impossibilidade de com-
plemento de quorum em virtude de suspei-
ção ou impedimento de desembargadores, 
serão convocados juízes de Direito de 3ª 
Entrância, observada a ordem de antigui-
dade nas áreas Cível, de Fazenda Pública 
ou Criminal, respectivamente, conforme a 
substituição se destine a complemento de 
quorum em órgão fracionário Cível, de Fa-
zenda pública ou Criminal, que não o Órgão 
Especial.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br32

§ 4º Para os efeitos do disposto neste arti-
go, entender-se-á por desembargador o juiz 
de Direito que, por convocação, na época 
da substituição esteja em atividade jurisdi-
cional no Tribunal.

§ 5º O desembargador que tiver sido convo-
cado para a substituição de que trata este 
artigo não funcionará, nem mesmo para 
proferir despacho, em processo integrante 
do acervo de órgão fracionário diverso con-
fiado à relatoria do substituído.

§ 6º A convocação a que aludem os incisos 
IV, V e VI do caput dar-se-á somente quando 
necessário para compor quorum.

Art. 101. As convocações para substituições nos 
termos deste capítulo serão sempre procedidas 
pelo Presidente do Tribunal, a quem os desem-
bargadores deverão dar ciência de suas eventu-
ais ausências ou impedimentos.

Parágrafo único. O desembargador ou juiz 
convocado poderá participar de outros jul-
gamentos da mesma sessão em que tam-
bém seja necessário completar quorum.

Art. 102. Em caso de vaga ou afastamento por 
mais de 30 (trinta) dias, o desembargador será 
substituído por juiz integrante do Quadro de 
Convocação de Juízes à Segunda Instância.

Parágrafo único. O juiz integrante do Qua-
dro de Convocação de Juízes à Segunda Ins-
tância não poderá recusar à convocação, 
sob pena de exclusão da lista, salvo por mo-
tivo de afastamento, impedimento ou in-
compatibilidade.

Art. 103. A presença de um desembargador 
substituto desconvocado comporá quorum para 
abertura da sessão de julgamento dos proces-
sos a que estiver vinculado.

Art. 104. O Juiz de Direito convocado, durante a 
substituição, terá o mesmo tratamento, compe-
tência e subsídio atribuídos ao Desembargador 
substituído, não podendo, todavia, tomar parte 
nas sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Espe-

cial ou de qualquer órgão fracionário que esteja 
apreciando matéria de natureza administrativa.

Art. 105. O substituto dos titulares dos cargos 
diretivos pelo critério de antiguidade participa-
rá das sessões de julgamento do Órgão Especial 
como se o substituído fosse.

Parágrafo único. Se o substituto for inte-
grante do Órgão Especial, observar-se-á o 
seguinte:

I – sem prejuízo de sua participação no lu-
gar do titular do cargo diretivo, o substitu-
to será substituído nas sessões e na direção 
dos processos do acervo do órgão, confia-
dos à sua relatoria por desembargador que 
não integre o Órgão Especial, observada a 
ordem decrescente de antiguidade apurada 
no momento da convocação;

II – estará impedido de participar da sessão 
na qual seja julgado processo do acervo do 
órgão, confiado à sua relatoria, apresentado 
em mesa ou com relatório lançado por seu 
substituto.

Art. 106. À exceção do Órgão Especial, os De-
sembargadores que não integrem Turma de Câ-
mara Regional, nem tenham sido titularizados 
em outros órgãos fracionários, serão os substi-
tutos do Presidente, do 1º Vice-Presidente, do 
2º Vice-Presidente e do Corregedor-Geral, nos 
órgãos julgadores por esses integrados antes 
da investidura em seus respectivos cargos dire-
tivos, observadas as preferências manifestadas 
pelos substitutos, por ordem decrescente de 
antiguidade.

CAPÍTULO VI
DA REMOÇÃO VOLUNTÁRIA 

E DA PERMUTA

Art. 107. Ocorrendo vaga, o Presidente do Tri-
bunal publicará edital, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, para que os desembargadores interessa-
dos requeiram remoção.
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§ 1º A remoção antecederá ao provimento 
inicial, ao acesso e à nomeação.

§ 2º Havendo mais de um pedido, terá pre-
ferência o desembargador mais antigo.

§ 3º Na hipótese de mais de uma vaga na 
mesma Câmara ou Turma de Câmara Re-
gional, o interessado especificará para qual 
postula a remoção, indicando o nome do 
anterior titular.

Art. 108. O desembargador titular removido as-
sumirá o acervo do gabinete vago e, em relação 
ao acervo do gabinete anterior, permanecerá 
vinculado aos processos em que tenha lançado 
relatório ou aposto o seu "visto" como revisor 
ou tenha pedido vista.

§ 1º Quando o acervo do gabinete antigo for 
maior que o do gabinete vago e provido por 
remoção, o desembargador titular removi-
do responderá também por essa diferença, 
permanecendo vinculado aos processos 
mais antigos até o referido quantitativo.

§ 2º No caso da vinculação prevista no § 1º, 
não haverá redistribuição de feitos, deven-
do o julgamento ser feito na mesma Câmara 
a que pertencia o relator ou o revisor.

Art. 109. O Órgão Especial poderá autorizar a 
permuta entre dois desembargadores, indepen-
dentemente da especialidade, desde que um 
dos requerentes não tenha permutado ou sido 
removido no último ano.

Art. 110. O desembargador que deixar a câma-
ra por permuta continuará vinculado aos feitos 
que lhe foram distribuídos nos Órgãos fracio-
nários que integrava, aos feitos em que tenha 
aposto o seu "visto" como revisor ou que tenha 
pedido vista.

LIVRO II

Do Ministério Público

Art. 111. Constituem prerrogativas dos mem-
bros do Ministério Público que oficiem perante 

o Tribunal, além outras previstas em lei ou neste 
Regimento:

I – receber o mesmo tratamento jurídico e 
protocolar dispensado aos desembargado-
res;

II – intervir nas sessões de julgamento, para 
sustentação oral ou esclarecimento de ma-
téria de fato;

III – receber intimação pessoal;

IV – ingressar e transitar livremente nas sa-
las de sessões, mesmo além dos limites que 
separam a parte reservada aos desembar-
gadores;

V – usar as vestes talares e as insígnias pri-
vativas do Ministério Público;

VI – tomar assento à direita dos presidentes 
do Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seções, 
Câmaras e Turmas.

Parágrafo único. A intimação pessoal do Mi-
nistério Público far-se-á por carga, remessa 
ou meio eletrônico.

Art. 112. O Ministério Público funcionará peran-
te o Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seções, Câ-
maras e Turmas.

Parágrafo único. Nas sessões administrati-
vas não participará o Ministério Público.

Art. 113. O Ministério Público terá vista dos au-
tos nas hipóteses em que a Constituição Fede-
ral, a Constituição do Estado, a lei ou este Regi-
mento impuserem a sua intervenção.

Art. 114. Nas situações de intervenção do Mi-
nistério Público, o relator mandará, mediante 
despacho, abrir-lhe vista antes de pedir dia para 
julgamento ou passar os autos ao Revisor.

§ 1º Registrados e distribuídos os recursos 
criminais, sem pedido de provimento juris-
dicional de natureza urgente, os autos se-
rão encaminhados, independentemente de 
despacho do relator, ao Ministério Público.
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§ 2º Quando não fixado diversamente em 
lei ou neste Regimento, será de 30 (trinta) 
dias o prazo para o Ministério Público ma-
nifestar-se nos autos, como fiscal da ordem 
jurídica.

§ 3º Findo o prazo para manifestação do Mi-
nistério Público sem o seu parecer, o Rela-
tor requisitará os autos, facultando, se ain-
da oportuna, a sua posterior juntada, e dará 
andamento ao processo, podendo propor 
ao órgão julgador a comunicação do fato à 
Procuradoria Geral de Justiça.

§ 4º No processo em autos eletrônicos, fin-
do o prazo de manifestação do Ministério 
Público, os autos serão, independentemen-
te de requisição específica, conclusos ao re-
lator.

Art. 115. O Ministério Público oferecerá seus 
pareceres por escrito nos autos dos processos, 
não podendo reservar-se para opinar em mesa.

Parágrafo único. Se o parecer escrito omitir 
opinião sobre matéria relevante, poderá o 
relator devolver os autos ao Ministério Pú-
blico para a devida complementação.

Art. 116. Caso omitida a vista, considerar-se-
-á sanada a falta de intervenção do Ministério 
Público como fiscal da ordem jurídica, se não 
for arguida a nulidade logo após a exposição da 
causa pelo relator na sessão de julgamento.

Art. 117. Nos processos em que atuar como 
parte, o Ministério Público gozará de prazo em 
dobro para manifestar-se nos autos e terá os 
mesmos poderes e ônus que as partes, ressal-
vadas as disposições expressas em lei ou neste 
Regimento.

Art. 118. O membro do Ministério Público que 
oficie perante o Tribunal poderá pedir preferên-
cia para julgamento dos processos e recursos 
em que tenha intervindo como fiscal da ordem 
jurídica ou como parte.

Art. 119. Durante o julgamento, com autoriza-
ção prévia e expressa do Presidente do órgão 
julgador, poderá o Ministério Público, solicitan-

do a palavra pela ordem, fazer intervenção su-
mária para pedir esclarecimento em relação a 
fatos ou documentos que possam influir no jul-
gamento.

Art. 120. O membro do Ministério Público, 
quando no uso da palavra, não poderá ser apar-
teado, salvo para esclarecimento de questão de 
fato ou no caso de manifestar-se sem urbanida-
de ou com uso de linguagem ofensiva.

Parágrafo único. Na sessão de julgamento, 
quando o membro do Ministério Público 
utilizar expressões ofensivas nas manifesta-
ções orais, o Presidente do órgão julgador o 
advertirá, concitando-o a atuar com urbani-
dade, sob pena de ser cassada a palavra.

Art. 121. A critério do desembargador relator, 
quando da remessa dos autos de mandados de 
segurança e de habeas corpus à Procuradoria 
Geral de Justiça, poderão ser extraídas cópias 
autenticadas dos autos, que permanecerão no 
gabinete, as quais serão utilizadas para o julga-
mento do feito, nas hipóteses em que, findo o 
prazo legal para a emissão de parecer do Minis-
tério Público, não tenham sido devolvidos.

Art. 122. Aplicam-se, no que couber, as disposi-
ções do Capítulo III, Título II, do Livro I aos mem-
bros do Ministério Público que oficiem perante 
o Tribunal.

Art. 123. Cabe à Procuradoria Geral da Justiça 
manter cadastro no sistema de processo em au-
tos eletrônicos.

LIVRO III

Do Funcionamento

TÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 124. Os trabalhos anuais do Tribunal serão 
instalados no primeiro dia útil do mês de janei-
ro.
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Art. 125. Ao Tribunal, ao Órgão Especial, ao 
Conselho da Magistratura, às Seções, às Câma-
ras e às Turmas da Câmara Regional cabe o tra-
tamento de "egrégio" e aos seus membros o de 
"excelência”.

Art. 126. Os desembargadores, membros do 
Ministério Público, procuradores e advogados 
usarão vestes talares em todas as sessões do 
Tribunal Pleno e dos seus órgãos colegiados.

Parágrafo único. Os servidores e prestado-
res de serviços que atuarem nas diversas 
sessões usarão a capa regulamentar.

Art. 127. É vedada a presença de quaisquer pes-
soas nos recintos reservados aos magistrados 
nas salas das sessões, exceto dos membros do 
Ministério Público que oficiem perante o Tribu-
nal, dos servidores de justiça em serviço e dos 
convidados.

Art. 128. Ficam vedadas menções de regozijo, 
congratulações, aplausos ou parabéns a pesso-
as vivas.

Art. 129. Nas sessões, o presidente do órgão 
colegiado tomará assento na parte central da 
mesa, ficando o representante do Ministério 
Público à sua direita.

§ 1º Os desembargadores terão assento na 
bancada por ordem de antiguidade, caben-
do ao mais antigo a primeira cadeira à direi-
ta da mesa e a primeira à esquerda ao seu 
imediato, seguindo-se-lhes os demais na or-
dem decrescente.

§ 2º O juiz convocado, se houver, terá as-
sento na bancada como o mais moderno.

§ 3º Havendo mais de um juiz convocado, 
observar-se-á, entre eles, a ordem de anti-
guidade.

Art. 130. Os órgãos do Tribunal farão anotar os 
erros e irregularidades que encontrarem nos 
autos sujeitos a seu conhecimento e, se for o 
caso, procederão contra o responsável perante 
a autoridade competente.

Art. 131. A transmissão radiofônica ou televi-
sionada e a filmagem das sessões, bem como 
a gravação ou taquigrafia dos debates por pes-
soas estranhas ao Tribunal só poderão ser feitas 
quando autorizadas pelo órgão colegiado ou, no 
caso de sessão do Pleno, pelo Presidente do Tri-
bunal.

TÍTULO II

Da Classificação 
e Registro dos Processos

Art. 132. A classificação do tipo de procedimen-
to observará a Tabela Unificada de Classes defi-
nida, com enumeração taxativa, pelo Conselho 
Nacional de Justiça, sendo vedadas a inclusão 
e a exclusão de novas classes, sem autorização 
expressa do Comitê Gestor das Tabelas Proces-
suais Unificadas do Poder Judiciário.

Art. 133. O cadastramento do assunto é obriga-
tório, em todos os feitos de competência recur-
sal ou originária, protocolados no Tribunal.

§ 1º A ausência do cadastramento do assun-
to impedirá a distribuição.

§ 2º Fica vedado o cadastramento e a cria-
ção de novos assuntos nas tabelas, sem 
prévia autorização do Comitê Gestor das 
Tabelas Processuais Unificadas do Poder Ju-
diciário.

Art. 134. A solicitação para inclusão de nova 
classe ou assunto será dirigida ao 1º Vice-Pre-
sidente, acompanhada de justificativa quanto 
à relevância da solicitação, de exemplos de sua 
ocorrência e da indicação do local de inclusão 
na respectiva tabela, para encaminhamento ao 
Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unifica-
das do Poder Judiciário.

Art. 135. Os expedientes que não tenham clas-
sificação específica, nem sejam acessórios ou 
incidentes, serão incluídos na classe Petição, se 
contiverem requerimento, ou na classe Comuni-
cação, em qualquer outro caso.
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Art. 136. Na arguição de inconstitucionalidade, 
nos embargos infringentes e de nulidade, na 
exceção de impedimento, na exceção de sus-
peição, no agravo interno, no agravo em recur-
so especial ou extraordinário, nos embargos de 
declaração, na exceção de incompetência e na 
oposição não haverá alteração da numeração 
original nem formação de autos apartados, de-
vendo ser anotada no registro e na autuação do 
processo a ocorrência.

Parágrafo único. Os recursos adesivos não 
implicarão cadastramento de nova classe, 
bastando a anotação no registro do recurso 
que ensejou a adesão.

Art. 137. Os processos, as petições e os demais 
expedientes serão registrados no serviço pró-
prio da Secretaria do Tribunal, no mesmo dia do 
recebimento, observando-se o seguinte:

I – o registro atenderá à rigorosa ordem 
cronológica da recepção do respectivo ex-
pediente, no Núcleo de Distribuição e Infor-
mação Processual (NUDIP);

II – o registro compreenderá o lançamento 
das informações do expediente no sistema 
eletrônico de dados;

III – caso qualquer das partes tenha cons-
tituído mais de um advogado, do registro 
constará apenas o nome de um deles, de 
preferência o do primeiro subscritor da pe-
tição inicialmente dirigida ao Tribunal, se-
guido da expressão "e outro(s)", salvo se 
houver manifestação expressa para que das 
publicações oficiais relativas ao processo 
conste o nome de determinado advogado, 
dentre os que tenham sido habilitados.

TÍTULO III

Da Distribuição

Art. 138. Cabe ao Núcleo de Distribuição e In-
formação Processual (NUDIP) a distribuição de 
processos no Tribunal por meio de sistema ele-
trônico.

§ 1º Na Capital o Núcleo de Distribuição e 
Informação Processual (NUDIP) ficará sob 
supervisão e responsabilidade do 1º Vice-
-Presidente.

§ 2º Na Câmara Regional o Núcleo de Dis-
tribuição e Informação Processual (NUDIP) 
ficará sob supervisão e responsabilidade do 
Presidente da Câmara Regional.

§ 3º Quando, por qualquer motivo, não es-
tiver funcionando o sistema eletrônico, far-
-se-á manualmente o procedimento de dis-
tribuição de habeas corpus, de habeas data, 
de mandados de segurança e de injunção, 
bem como dos demais processos de nature-
za urgente, pelo 1º Vice-Presidente ou pelo 
Presidente da Câmara Regional, em audiên-
cia pública, na presença de duas testemu-
nhas, observado, no que couber, o disposto 
neste Título.

§ 4º Com o restabelecimento do sistema 
eletrônico, os processos distribuídos manu-
almente serão registrados eletronicamente 
e compensados dentro das respectivas clas-
ses.

Art. 139. A distribuição será aleatória e por clas-
se, preservando a simetria no quantitativo e na 
natureza do acervo distribuído a cada desem-
bargador no órgão colegiado o qual integre, e 
observará as seguintes normas gerais:

I – a distribuição dos processos será efetu-
ada diariamente, observando a rigorosa or-
dem do registro, exceto nas hipóteses pre-
vistas neste Regimento;

II – os processos distribuídos receberão 
uma numeração de acordo com a Nume-
ração Processual Única estabelecida pelo 
Conselho Nacional de Justiça;

III – a distribuição vinculará o relator sor-
teado e integrará o processo ao acervo do 
órgão colegiado de cuja composição faça 
parte o desembargador contemplado, res-
salvadas as hipóteses de desvinculação pre-
vistas neste Regimento;
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IV – a desconstituição da distribuição ale-
atória, por decisão do relator sorteado ou 
do órgão colegiado a cujo acervo o feito se 
integrou, exige a declinação do relator pre-
vento ou a indicação do órgão fracionário 
competente, mediante decisão fundamen-
tada;

V – em qualquer das hipóteses de redistri-
buição, seguir-se-á a compensação;

VI – a distribuição será feita em nome do 
desembargador titular ou do substituto de 
membro integrante de cargo de direção 
sendo desnecessário o registro do nome do 
magistrado que o estiver substituindo no 
cargo por motivo de férias, licença ou impe-
dimento ocasional;

VII – não haverá redistribuição por motivo 
de impedimento ou suspeição de magistra-
do que, ocasionalmente, estiver substituin-
do o relator sorteado;

VIII – na hipótese prevista no inciso VII, o 
Presidente do Tribunal ou o Presidente da 
Câmara Regional conforme a origem, ob-
servando o disposto no art. 103, designará 
desembargador que esteja atuando no se-
gundo grau para funcionar no processo até 
o retorno do relator à função;

IX – não haverá compensação de processos 
no caso de exercício simultâneo no Órgão 
Especial e em Seção, Câmara ou Turma de 
Câmara Regional;

X – no caso de magistrado convocado, a dis-
tribuição dar-se-á em nome do substituído, 
exclusivamente;

XI – o magistrado convocado receberá os 
processos do substituído, independente-
mente de anotação no registro, e os distri-
buídos durante o tempo de substituição;

XII – ao retornar, o substituído receberá do 
substituto, independentemente de anota-
ção no registro, os processos ainda não jul-
gados, exceto aqueles em que o substituto 

tenha lançado relatório, aposto o seu "vis-
to" como revisor ou tenha pedido vista;

XIII – na autuação será anotado o impe-
dimento de desembargadores e de juízes 
convocados, motivo que enseje sua redistri-
buição por dependência ou qualquer outra 
informação processual relevante.

Parágrafo único. Eventuais distorções de-
correntes do sistema de distribuição, veri-
ficadas no semestre, serão corrigidas, por 
compensação, nos meses de junho e de-
zembro.

Art. 140. No ato da distribuição do processo, o 
sistema eletrônico deve alertar sobre a existên-
cia de uma possível conexão ou continência in-
dicadora de eventual ocorrência de hipótese de 
prevenção.

Art. 141. A distribuição de ação de competência 
originária do Tribunal, de recurso, de reexame 
necessário e de conflito de competência, torna 
preventa a competência do relator para todos 
os recursos e pedidos posteriores, tanto na ação 
quanto na execução referente ao mesmo pro-
cesso ou a processo conexo.

§ 1º O redator do acórdão que julgou o in-
cidente de resolução de demandas repetiti-
vas é prevento para processar e julgar futu-
ros incidentes em que se discuta a mesma 
questão jurídica, observado o art. 143 deste 
Regimento.

§ 2º A distribuição do inquérito, bem como 
a realizada para efeito de concessão de fian-
ça ou decretação de prisão preventiva ou de 
qualquer diligência anterior à denúncia ou 
queixa, prevenirá a da ação penal.

§ 3º Serão distribuídos por prevenção os ha-
beas corpus oriundos do mesmo inquérito 
ou ação penal, independentemente do julga-
mento definitivo do habeas corpus pioneiro.

§ 4º A prevenção para habeas corpus relati-
vo a ações penais distintas, oriundas de um 
mesmo inquérito, observará os critérios de 
conexão e de continência.
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§ 5º O Relator da reclamação que tenha 
como causa de pedir a usurpação da com-
petência em inquérito ou ação penal fica 
prevento para habeas corpus a eles relativo.

§ 6º O habeas corpus contra ato praticado 
em inquérito ou ação penal em trâmite no 
Tribunal será distribuído com exclusão do 
respectivo Relator.

§ 7º Os inquéritos e as ações penais, que 
passem a ser de competência do Tribunal 
em virtude de prerrogativa de foro, serão 
distribuídos por prevenção ao Relator de 
habeas corpus a eles relativo.

§ 8º O Relator da revisão criminal fica pre-
vento para habeas corpus relativo ao mes-
mo processo.

Art. 142. A prevenção, se não for reconhecida 
de ofício, poderá ser arguida por qualquer inte-
ressado ou pelo órgão do Ministério Público, até 
o início do julgamento.

Art. 143. Os processos sob a relatoria de desem-
bargador cujo cargo vier a ser declarado vago 
serão redistribuídos ao desembargador que o 
suceder nos diversos órgãos fracionários.

Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a 
sucessão, os mandados de segurança, man-
dados de injunção, habeas data e habeas 
corpus poderão ser redistribuídos entre os 
integrantes do órgão competente para jul-
gá-los, por deliberação do 1º Vice-Presiden-
te ou pelo Presidente da Câmara Regional 
conforme a origem, a requerimento do inte-
ressado ou do Ministério Público.

Art. 144. A lista de distribuição será publicada 
no Diário de Justiça semanalmente.

Art. 145. Ressalvada a hipótese de prevenção, 
não concorrerá à distribuição o desembargador:

I – que tiver requerido sua aposentadoria 
voluntária, desde a data da apresentação do 
requerimento, procedendo-se a compensa-
ção em caso de desistência do pedido;

II – que se deve aposentar por implemento 
de idade, desde 60 (sessenta) dias que ante-
cedem o afastamento.

Parágrafo único. O Órgão Especial, pela 
maioria de dois terços de seus membros, 
poderá ordenar a suspensão, por período 
não superior a 60 (sessenta) dias, da dis-
tribuição a desembargador que, com justo 
motivo, esteja com sobrecarga de serviço, 
sem posterior compensação.

Art. 146. Em caso de impedimento ou suspei-
ção do relator, será feito novo sorteio entre os 
demais componentes do órgão colegiado a cujo 
acervo o processo se integrou, compensando-se 
a distribuição.

§ 1º Ocorrendo o impedimento ou suspei-
ção de todos os integrantes da Câmara, o 
feito será redistribuído a órgão colegiado da 
mesma Seção.

§ 2º Ocorrendo o impedimento ou suspei-
ção de todos os integrantes de Turma de 
Câmara Regional, o feito será redistribuído 
a outra Turma de Câmara Regional.

Art. 147. Não haverá redistribuição de feitos no 
caso:

I – de o desembargador assumir cargo de 
direção, salvo o órgão especial onde haverá 
redistribuição com substituição provisória;

II – de férias, licença ou afastamento de de-
sembargador;

III – de vacância, ressalvado o disposto no 
art. 143, parágrafo único.

§ 1º No caso de remoção, observar-se-á o 
disposto no art. 108.

§ 2º Na Corte Especial se dará a substituição 
provisória do relator na hipótese do § 1º.

Art. 148. A irregularidade concernente ao pro-
cedimento da distribuição será conhecida de 
ofício pelo 1º Vice-Presidente, pelo Presidente 
da Câmara Regional ou mediante denúncia de 
qualquer das partes, de seus procuradores, do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública.
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Parágrafo único. Uma vez distribuído o pro-
cesso, a correção de irregularidade na distri-
buição pressupõe determinação do relator, 
inclusive no que tange ao enquadramento 
equivocado do processo em determinada 
classe.

Art. 149. O 1º Vice-Presidente editará os atos 
necessários para regulamentar a distribuição 
dos processos de competência do Tribunal, ob-
servando as disposições deste Regimento.

TÍTULO IV

Da Relatoria

Art. 150. São atribuições do relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, 
inclusive em relação à produção de prova, 
bem como, encaminhar, a seu critério, o 
processo para o CEJUSC – 2º grau e, quando 
for o caso, homologar autocomposição das 
partes;

II – apreciar o pedido de tutela provisória 
nos recursos e nos processos de competên-
cia originária do tribunal;

III – intimar o recorrente para que corrija no 
prazo de 05 (cinco) dias algum vício passível 
de ser sanado no recurso;

IV – não conhecer de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da deci-
são recorrida;

V – negar liminarmente provimento a recur-
so que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência.

VI – depois de facultada a apresentação de 
resposta, dar provimento ao recurso se a 
decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência.

VII – decidir o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica, quando este for 
instaurado, originariamente, perante o tri-
bunal;

VIII – determinar a intimação do Ministério 
Público, quando for o caso;

IX – submeter ao órgão colegiado ou a seu 
presidente, conforme a competência, quais-
quer questões de ordem relacionadas com 
o andamento do processo;

X – relatar os agravos internos interpostos 
de suas decisões, quando não as revir, sus-
tentando-as em plenário;

XI – julgar de plano o conflito de competên-
cia quando sua decisão se fundar em:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal;

b) tese firmada em julgamento de casos re-
petitivos ou em incidente de assunção de 
competência;

XII – denegar mandado de segurança quan-
do o pedido se confrontar com:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br40

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 
tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência.

XIII – indeferir petições iniciais de ações da 
competência originária do Tribunal nos ca-
sos previstos na legislação processual;

XIV – requisitar os autos originais, quando 
necessário, determinando, se for o caso, a 
extração de cópias das peças relevantes e 
a restituição dos autos ao órgão de origem, 
dentro dos 05 (cinco) dias subsequentes;

XV – decidir sobre deserção, renúncia a di-
reito e pedido de homologação de desistên-
cia, ainda que o feito se ache em pauta ou 
em mesa para julgamento;

XVI – lançar, nos autos físicos ou eletrôni-
cos, o relatório escrito, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, se outro não for estabelecido em 
lei ou neste Regimento, que deve conter a 
exposição sucinta da matéria controvertida 
pelas partes e da que, de ofício, possa vir a 
ser objeto de julgamento;

XVII – pedir dia para julgamento dos feitos 
que lhe couberem por distribuição, ou passá-
-los ao revisor, com o relatório, se for o caso;

XVIII – apresentar em mesa para julgamen-
to os feitos que independem de pauta;

XIX – redigir o acórdão, com a respectiva 
ementa, quando o seu voto for o vencedor 
no julgamento, observando-se o disposto 
no art. 214 deste Regimento;

XX – determinar o arquivamento de inqué-
rito, ou peças informativas, quando o re-
querer o Ministério Público, ou submeter 
o requerimento à decisão do órgão compe-
tente do Tribunal;

XXI – decidir os incidentes que não depen-
derem de pronunciamento do órgão cole-
giado, bem como fazer executar as diligên-
cias necessárias ao julgamento;

XXII – decidir o pedido de assistência judici-
ária gratuita;

XXIII – processar habilitação incidente, res-
tauração de autos, incidentes de falsidade e 
outros previstos em lei;

XXIV – receber, ou rejeitar, quando mani-
festamente inepta, a queixa ou a denúncia, 
nos processos de competência originária do 
Tribunal;

XXV – ordenar à autoridade competente a 
soltura de réu preso, mediante a expedição 
de alvará:

a) quando verificar que, pendente recurso 
por ele interposto, já sofreu prisão por tem-
po igual ao da pena a que foi condenado, 
sem prejuízo do julgamento do recurso;

b) quando for absolutória a decisão;

c) sempre que, por qualquer motivo, cessar 
a causa da prisão.

XXVI – indeferir, liminarmente, as revisões 
criminais:

a) quando for incompetente o tribunal, ou o 
pedido for reiteração de outro, salvo se fun-
dado em novas provas;

b) quando julgar insuficientemente instruí-
do o pedido e inconveniente ao interesse da 
Justiça a requisição dos autos originais.

XXVII – determinar as diligências necessá-
rias à instrução do pedido de revisão crimi-
nal, quando entender que o defeito na ins-
trução não se deveu ao próprio requerente;

XXVIII – decretar a extinção da punibilida-
de, nos casos previstos em lei;

XXIX – conceder e arbitrar fiança, ou dene-
gá-la;
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XXX – decidir sobre o cabimento da suspen-
são condicional do processo, proposta pelo 
Ministério Público, bem como homologá-la, 
se aceita pelo denunciado, nos termos do 
art. 89 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, após o recebimento da denúncia 
pela Seção Criminal, nas ações penais origi-
nárias;

XXXI – delegar competência a juiz de pri-
meiro grau para presidir as diligências que 
ele ou o órgão julgador determinar, colher 
ou dirigir provas, cabendo-lhe nomear peri-
to desde logo, se lhe parecer conveniente, 
ou submeter a indicação à aprovação do ór-
gão julgador;

XXXII – intimar as partes para que se mani-
festem no prazo de 05 (cinco) dias, se cons-
tatar a ocorrência de fato superveniente à 
decisão recorrida ou a existência de questão 
apreciável de ofício ainda não examinada, 
que devem ser considerados no julgamento 
do recurso;

XXXIII – fiscalizar o pagamento de impostos, 
taxas, custas e emolumentos;

XXXIV – exercer outras atribuições estabe-
lecidas na legislação processual, nas leis de 
organização judiciária e neste Regimento In-
terno.

Art. 151. Das decisões do relator caberá agravo 
interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Art. 152. Nos embargos de declaração, será re-
lator o da decisão ou do acórdão embargado, 
salvo se estiver desconvocado ou afastado por 
qualquer motivo, inclusive na hipótese de fé-
rias, caso em que funcionará o desembargador 
substituto ou sucessor.

Art. 153. Não poderão servir como relator:

I – o titular de cargo de direção, salvo nos 
casos previstos neste Regimento e em pro-
cesso administrativo cujo julgamento seja 
de competência do Tribunal Pleno ou do 
Conselho da Magistratura;

II – nos recursos e nas ações rescisórias, sal-
vo norma legal ou regimental em contrário, 
o desembargador que tiver proferido a de-
cisão recorrida ou rescindenda, ou dela par-
ticipado.

Art. 154. Nos processos e recursos administra-
tivos de competência do Órgão Especial e no 
julgamento das ações penais originárias, revi-
sões criminais, pedidos de intervenção, ações e 
arguições controladoras de constitucionalidade, 
mandados de segurança originários, mandados 
de injunção, habeas data e ações rescisórias, 
quando os autos forem físicos, o relator fará dis-
tribuir cópia do relatório e das peças processu-
ais que considerar relevantes aos demais inte-
grantes do órgão colegiado julgador.

Art. 155. É vedado ao relator limitar-se à repro-
dução dos fundamentos da decisão agravada 
para julgar improcedente o agravo interno.

TÍTULO V

Da Revisão

Art. 156. Haverá revisão:

I – na ação penal originária;

II – na revisão criminal;

III – na apelação criminal interposta da sen-
tença proferida em processo por crime em 
que a lei comine pena de reclusão;

IV – nos embargos infringentes e de nulida-
de;

V – na exceção da verdade;

VI – na representação para a declaração de 
indignidade ou de incompatibilidade para 
com o oficialato ou da incapacidade para 
com a graduação.

Parágrafo único. Nos embargos de decla-
ração relativos aos processos referidos nos 
incisos do caput não haverá revisão.
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Art. 157. Será revisor o desembargador que se 
seguir ao relator, na ordem decrescente de anti-
guidade, no órgão colegiado julgador, seguindo-
-se ao mais moderno o mais antigo.

§ 1º Em caso de substituição definitiva do 
relator, será também substituído o revisor, 
na conformidade do disposto neste artigo.

§ 2º O desembargador ocupante de cargo 
de direção somente funcionará como revi-
sor em processo ao qual estiver vinculado 
pela aposição do "visto" anteriormente.

§ 3º Nos embargos infringentes e de nulida-
de não funcionará como revisor desembar-
gador que tiver participado do julgamento 
da decisão recorrida.

Art. 158. São atribuições do revisor:

I – sugerir ao relator diligências que lhe 
competirem;

II – retificar ou aditar o relatório;

III – pedir a inclusão do feito em pauta para 
julgamento;

IV – determinar a juntada de petição, en-
quanto os autos lhe estiverem conclusos, 
submetendo, se for o caso, a matéria à con-
sideração do relator.

Parágrafo único. Havendo discordância em 
relação à diligência sugerida pelo revisor, o 
relator apresentará em mesa a questão de 
ordem na sessão que se seguir ao recebi-
mento dos autos.

Art. 159. Se outro não for estabelecido em lei 
ou neste Regimento, será de 10 (dez) dias o pra-
zo para a revisão.

Art. 160. Recebidos os autos do revisor, com pe-
dido de dia para julgamento, a Secretaria inclui-
rá o processo em pauta, obrigatoriamente, na 
sessão seguinte à data do recebimento.

TÍTULO VI

Do Julgamento

CAPÍTULO I
DO JULGAMENTO 

NA ORDEM CRONOLÓGICA

Art. 161. Dentro da classe e do órgão colegiado, 
o relatório será lançado, preferencialmente, na 
ordem cronológica da distribuição dos proces-
sos no Tribunal.

§ 1º As listas de processos aptos ao relató-
rio, organizadas de acordo com a data de 
distribuição do processo no Tribunal, de-
vem estar disponibilizadas na Secretaria de 
cada desembargador e publicadas no sítio 
eletrônico do Tribunal em link próprio.

§ 2º Estão excluídos da observância da or-
dem cronológica para o efeito de lançamen-
to de relatório:

I – o pedido de desistência e homologação 
de autocomposição;

II – o processo que independe de inclusão 
em pauta;

III – o incidente de resolução de demandas 
repetitivas;

IV – o incidente de assunção de competên-
cia;

V – os processos sujeitos a julgamento em 
bloco, para aplicação de tese jurídica firma-
da em julgamento de casos repetitivos;

VI – os processos conexos ou que versem 
sobre a mesma questão jurídica;

VII – os embargos de declaração;

VIII – o agravo interno;

IX – o processo com preferência legal;

X – o processo inserido nas metas estabele-
cidas pelo Conselho Nacional de Justiça;
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XI – os processos criminais;

XII – a causa que exija urgência no julga-
mento, assim reconhecida por decisão fun-
damentada.

§ 3º Entre os processos com preferência le-
gal, o relatório deve ser lançado, preferen-
cialmente, observando a ordem cronológica 
de distribuição no Tribunal, ressalvada a hi-
pótese de urgência.

§ 4º As listas previstas no § 1º deste artigo 
serão atualizadas mensalmente.

§ 5º A apresentação de requerimento não 
altera a posição do processo na lista, salvo 
se for determinada a reabertura de instru-
ção ou a conversão de julgamento em dili-
gência.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES DE JULGAMENTO

Art. 162. As sessões serão públicas, ressalvada a 
hipótese prevista no art. 93, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e as disposições regimentais ini-
bitórias.

Art. 163. As sessões ordinárias dos órgãos cole-
giados do Tribunal realizar-se-ão nos dias, horá-
rios e locais a seguir especificados:

I – Órgão Especial: às segundas-feiras, ini-
ciando-se às 14h, no salão de julgamentos 
do 1º andar;

II – Seção Criminal: às quintas-feiras, ini-
ciando-se às 14h, no salão de julgamentos 
do 2º andar;

III – Seção Cível: na primeira terça-feira de 
cada mês, iniciando-se às 9h, no salão de 
julgamentos do 1º andar;

IV – Seção de Direito Público: às quartas-
-feiras, iniciando-se às 14h, no salão de jul-
gamentos do 1º andar;

V – 1ª Câmara Cível: às terças-feiras, inician-
do-se às 14h, no salão de julgamentos do 1º 
andar;

VI – 2ª Câmara Cível: às quartas-feiras, ini-
ciando-se às 14h, no salão de julgamentos 
do 1º andar – Anexo;

VII – 3ª Câmara Cível: às quintas-feiras, ini-
ciando-se às 14h, no salão de julgamentos 
do 1º andar;

VIII – 4ª Câmara Cível: às quintas-feiras, ini-
ciando-se às 14h, no salão de julgamentos 
do 1º andar – Anexo;

IX – 5ª Câmara Cível: às quartas-feiras, ini-
ciando-se às 09h, no salão de julgamentos 
do 1º andar – Anexo;

X – 6ª Câmara Cível: às terças-feiras, inician-
do-se às 14h, no salão de julgamentos do 1º 
andar – Anexo;

XI – 1ª Câmara de Direito Público: às terças-
-feiras, iniciando-se às 14h, no salão de jul-
gamentos do 2º andar – Anexo;

XII – 2ª Câmara de Direito Público: às quin-
tas-feiras, iniciando-se às 14h, no salão de 
julgamentos do 2º andar – Anexo;

XIII – 3ª Câmara de Direito Público: às ter-
ças-feiras, iniciando-se às 09h, no salão de 
julgamentos do 2º andar – Anexo;

XIV – 4ª Câmara de Direito Público: às quin-
tas-feiras, iniciando-se às 09h, no salão de 
julgamentos do 2º andar – Anexo;

XV – 1ª Câmara Criminal: às terças-feiras, 
iniciando-se às 14h, no salão de julgamen-
tos do 2º andar;

XVI – 2ª Câmara Criminal: às quartas-feiras, 
iniciando-se às 14h, no salão de julgamen-
tos do 2º andar;

XVII – 3ª Câmara Criminal: às quartas-feiras, 
iniciando-se às 09h, no salão de julgamen-
tos do 2º andar;
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XVIII – 4ª Câmara Criminal: às terças-feiras, 
iniciando-se às 09h, no salão de julgamen-
tos do 2º andar;

XIX – 1ª Turma da Câmara Regional: às 
quartas-feiras, iniciando-se às 09h, na sala 
de julgamentos da sede própria;

XX – 2ª Turma da Câmara Regional: às quin-
tas-feiras, iniciando-se às 09h, na sala de 
julgamentos da sede própria.

Art. 164. Os órgãos colegiados do Tribunal reu-
nir-se-ão, extraordinariamente, quando convo-
cados, mediante aviso publicado no Diário da 
Justiça com 05 (cinco) dias úteis de antecedên-
cia, no horário fixado na convocação, para o jul-
gamento exclusivamente de processos incluídos 
em pauta.

Art. 165. Nas sessões ordinárias e extraordiná-
rias dos Órgãos do Tribunal, a critério do Presi-
dente, poderá haver tolerância de 15 (quinze) 
minutos, para o início dos trabalhos.

CAPÍTULO III
DA PAUTA

Art. 166. Para cada sessão, será organizada uma 
pauta de julgamento, dela constando a relação 
dos processos a serem julgados, com a indica-
ção dos nomes das partes e de seus advogados.

Parágrafo único. Caso qualquer das partes 
tenha constituído mais de um advogado, 
será bastante a indicação apenas do nome 
de um deles, de preferência o do cadastrado 
no registro, seguido do termo “e outro(s)”.

Art. 167. Entre a data de publicação da pauta e 
a da sessão de julgamento decorrerá, pelo me-
nos, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, excluído o 
dia de publicação.

§ 1º Para o julgamento em sessão extraor-
dinária de processos adiados constantes de 
pautas anteriores, será dispensada a obser-
vância do prazo constante no caput deste 
artigo, desde que a convocação tenha ocor-

rido na sessão para a qual os interessados 
foram intimados.

§ 2º Para o julgamento expandido, além da 
observância do prazo constante do caput 
deste artigo, é obrigatório fazer menção no-
minal aos dois membros convocados.

§ 3º Afixar-se-á a pauta na entrada da sala 
em que se realizar a sessão de julgamento, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) 
minutos.

§ 4º A ocorrência de defeito, omissão ou in-
tempestividade na publicação da pauta não 
obstará o julgamento se, presentes os advo-
gados de todas as partes, nenhum se opu-
ser por motivo justo à sua realização.

§ 5º O prazo de que trata o caput deste ar-
tigo não se aplica aos feitos em matéria cri-
minal cujo intervalo será de (02) dois dias.

Art. 168. A organização da pauta guardará, pre-
ferencialmente, a ordem cronológica de distri-
buição do processo no Tribunal.

Art. 169. A matéria administrativa e a disciplinar 
do Órgão Especial serão objeto de pauta autô-
noma.

Art. 170. O feito incluído em pauta só poderá 
ter adiado o seu julgamento:

I – pelo esgotamento do horário de traba-
lho;

II – em razão de impedimentos e suspei-
ções, falta de quorum ou ausência do rela-
tor, do revisor ou de magistrado que tenha 
pedido vista dos autos;

III – uma única vez, por indicação do relator 
ou do revisor, ou a requerimento conjunto 
das partes, ou de uma delas deferido pelo 
relator.

§ 1º Os feitos constantes de pauta, e não 
julgados, que forem expressamente adiados 
para a sessão seguinte, terão preferência 
nos termos do art. 174.
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§ 2º Os feitos adiados e não julgados, na 
sessão subsequente, serão, necessariamen-
te, reincluídos em pauta na forma do art. 
935 do Código de Processo Civil.

Art. 171. O Presidente, de ofício ou a requeri-
mento de desembargador, do Ministério Público 
ou da parte, ordenará que se retire da pauta o 
feito que, por qualquer motivo, não esteja em 
condições legais ou regimentais de ser julgado.

Art. 172. Às partes será permitida vista dos au-
tos em cartório após a publicação da pauta de 
julgamento.

Art. 173. Independem de inclusão em pauta 
para julgamento:

I – o habeas corpus, ressalvado o disposto 
no § 1º do art. 307;

II – os requerimentos de suspensão condi-
cional de execução de pena privativa de li-
berdade e de extinção de punibilidade;

III – os embargos de declaração, se apre-
sentados em mesa na sessão subsequente à 
sua interposição;

IV – o pedido de homologação de desistên-
cia e transação quando, a critério do relator, 
seja levado ao colegiado;

V – as habilitações incidentes;

VI – as representações por excesso de pra-
zo;

VII – as restaurações de autos;

VIII – os desaforamentos.

CAPÍTULO IV
DA PREFERÊNCIA DE JULGAMENTO

Art. 174. Obedecer-se-á nos julgamentos à se-
guinte ordem de preferência:

I – habeas corpus;

II – recursos de habeas corpus;

III – habeas data;

IV – processos que apurem a prática de cri-
me hediondo;

V – processos criminais com réu preso;

VI – pedidos de intervenção;

VII – ações e arguições de inconstituciona-
lidade;

VIII – incidente de resolução de demandas 
repetitivas;

IX – incidente de assunção de competência;

X – quando o relator ou revisor tiver de 
afastar-se, proximamente, do tribunal, ou 
houver comparecido à sessão magistrado 
de outro órgão por vinculação ao processo 
ou em razão do disposto no art. 942 do Có-
digo de Processo Civil;

XI – aqueles nos quais houver sustentação 
oral, observada a ordem dos requerimen-
tos;

XII – os requerimentos de preferência apre-
sentados até o início da sessão de julga-
mento;

XIII – aqueles cujo julgamento tenha inicia-
do em sessão anterior;

XIV – processos que independam de inclu-
são em pauta;

XV – feitos expressamente adiados da pauta 
anterior;

XVI – embargos de declaração;

XVII – agravos internos;

XVIII – mandados de segurança;

XIX – recursos em processos de falência, re-
cuperação judicial e outros em que houver 
preferência imposta por lei;

XX – ações, processos ou recursos relativos 
a interesses coletivos, transindividuais e di-
fusos;
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XXI – recurso de agravo de instrumento;

XXII – processos administrativos;

XXIII – os demais casos, observada a ordem 
cronológica de distribuição do processo no 
Tribunal.

§ 1º Para efeito de preferência, o Presidente 
indagará no início da sessão sobre a presen-
ça de advogados que farão sustentação oral.

§ 2º Os beneficiários da Lei de Prioridade 
poderão pedir preferência para julgamento 
de processo em pauta, desde que presente 
na sessão o beneficiário, observada a or-
dem dos requerimentos.

§ 3º O membro do Ministério Público po-
derá pedir preferência para julgamento de 
processo em pauta, desde que nele tenha 
intervindo ou exercido o direito de ação.

Art. 175. Caberá ao desembargador que presi-
dir a sessão de julgamento zelar pela ordem de 
preferência dos processos que serão julgados.

Art. 176. A ordem de preferência de julgamento 
somente poderá ser alterada:

I – quando não estiver presente à sessão o 
relator ou revisor;

II – quando presente ao julgamento desem-
bargador que esteja vinculado a feitos;

III – na iminência de ausência prolongada 
do relator ou revisor por licença, férias ou 
outro afastamento legal;

IV – quando, por impedimento de algum 
dos desembargadores presentes, não hou-
ver número legal para o julgamento do pro-
cesso;

V – se ocorrerem circunstâncias extraordi-
nárias, a juízo do órgão colegiado;

VI – nos casos de prescrição iminente ou ris-
co de perecimento do direito;

VII – quando envolver processos adminis-
trativos;

VIII – quando envolver processos conexos ou 
que versem sobre a mesma questão jurídica.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 177. Havendo quorum de instalação, o Pre-
sidente do órgão colegiado declarará aberta a 
sessão, submeterá à aprovação a ata da sessão 
anterior e passará, em seguida, ao julgamento 
dos processos.

Art. 178. Ao anunciar o julgamento, o Presiden-
te declarará a natureza do feito, o número de 
registro e os nomes das partes.

Parágrafo único. Havendo na pauta causas 
que envolvam a mesma matéria, ainda que 
diversas as partes, será facultado o julga-
mento em bloco, se não houver pedido de 
preferência ou de sustentação oral.

Art. 179. Salvo o caso de retirar-se, por justo 
motivo e mediante prévia autorização do Presi-
dente do órgão colegiado, incumbe ao desem-
bargador participar do julgamento de todos os 
processos em pauta em relação aos quais não 
conste nenhum impedimento a seu respeito, 
proferindo voto.

Parágrafo único. A ausência momentânea do 
desembargador durante os trabalhos deter-
minará a suspensão do julgamento quando 
necessário para complementar o quorum.

Seção II
DO RELATÓRIO E 

DA SUSTENTAÇÃO ORAL

Art. 180. Anunciado o julgamento pelo Presi-
dente, o relator fará uma exposição da causa 
e dos pontos controvertidos, especificando as 
questões preliminares e prejudiciais, bem as-
sim as que, a seu ver, devam constituir objeto 
de apreciação em separado, sem manifestar o 
voto.



Legislação Específica – Resolução nº 395/2017 – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 47

§ 1º Após o relatório, o revisor ou qualquer 
vogal poderá suscitar questões de ordem, 
preliminares e prejudiciais não levantadas 
pelo relator ou pelas partes.

§ 2º Sempre que na sessão forem suscitadas 
de ofício questões preliminares ou prejudi-
ciais, ou constatada a ocorrência de fato su-
perveniente à decisão recorrida que deva ser 
considerado, o julgamento será suspenso a 
fim de que as partes se manifestem especi-
ficamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
salvo se, presentes os seus advogados, acor-
darem em se manifestar na própria sessão.

Art. 181. Depois da exposição da causa pelo re-
lator, o Presidente facultará a palavra, sucessiva-
mente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos 
de sua intervenção, ao membro do Ministério 
Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quin-
ze) minutos para cada um, a fim de sustentarem 
suas razões, nas seguintes hipóteses:

I – no recurso de apelação;

II – no recurso ordinário;

III – no agravo de instrumento interposto 
contra decisões interlocutórias que versem 
sobre tutelas provisórias de urgência ou da 
evidência;

IV – no agravo de instrumento interposto 
contra decisão de mérito;

V – no agravo interno interposto contra de-
cisão que extingue processo de competên-
cia originária do tribunal;

VI – no agravo interno, com fundamento na 
violação do princípio da colegialidade, por 
ofensa ao disposto no art. 932 do Código de 
Processo Civil;

VII – em outras hipóteses previstas em lei 
ou neste Regimento.

§ 1º A inscrição para a sustentação oral será 
feita pessoalmente até o início da sessão.

§ 2º Se houver litisconsortes, com diferen-
tes procuradores, de escritórios de advoca-
cia distintos, o prazo será contado em dobro 

e dividido igualmente entre os do mesmo 
grupo, se o contrário não convencionarem.

§ 3º O opoente terá prazo próprio para fa-
lar, igual ao das partes.

§ 4º Havendo recurso adesivo, falará pri-
meiro o recorrente principal; se as partes 
forem reciprocamente recorrentes e recor-
ridas, falará antes o autor ou o impetrante.

§ 5º Salvo nos recursos interpostos pelo as-
sistente na ação penal, ele falará depois do 
órgão do Ministério Público, contado, en-
tão, em dobro o prazo para a defesa.

§ 6º O órgão do Ministério Público falará an-
tes da defesa e nas ações penais de iniciati-
va privada, depois do querelante.

§ 7º Se, em processo criminal, houver ape-
lação de corréus, em posição antagônica, 
cada grupo terá prazo integral para falar.

§ 8º No caso de apelação de corréus que 
não estejam em posição antagônica, se não 
tiverem o mesmo defensor, o prazo será 
contado em dobro e dividido igualmente 
entre os defensores, salvo se convenciona-
rem outra divisão do prazo.

Art. 182. A sustentação oral na ação direta de 
inconstitucionalidade, na ação penal originária, 
no habeas corpus, na revisão criminal, na ação 
rescisória, no mandado de segurança, na recla-
mação e no incidente de assunção de compe-
tência observará o disposto no art. 181.

Art. 183. O Presidente da sessão poderá adver-
tir o orador ou cassar-lhe a palavra, se necessá-
rio, exercendo o poder de polícia.

Art. 184. É permitida a renovação da sustenta-
ção oral sempre que o feito retorne à mesa, após 
o cumprimento de diligência ou quando oficie 
novo desembargador em julgamento adiado.

Art. 185. Havendo na sala de sessão recurso 
tecnológico que permita a transmissão de sons 
e imagens em tempo real, o advogado poderá, 
desde que o requeira até o dia anterior, realizar 
sustentação oral por meio de videoconferência.
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Seção III
DA DISCUSSÃO E DA VOTAÇÃO

Art. 186. Concluído o relatório e a sustentação 
oral, se houver, o Presidente do órgão colegia-
do franqueará a palavra ao relator e ao revisor, 
quando for o caso, para os respectivos votos.

Art. 187. Após os votos do relator e do revisor, 
se houver, passar-se-á à discussão, podendo 
qualquer desembargador pedir esclarecimentos 
ao relator, ao revisor, se houver, e aos advoga-
dos das partes, quando presentes, sobre fatos e 
circunstâncias pertinentes à matéria em debate.

§ 1º Nenhum desembargador falará sem 
que o Presidente do órgão colegiado lhe 
conceda a palavra, nem interromperá quem 
estiver no uso dela, sem consentimento do 
orador.

§ 2º Da discussão poderão participar todos 
os desembargadores do órgão colegiado, 
ainda que não tenham voto.

§ 3º Durante a discussão poderá ser permi-
tido ao advogado intervir para esclarecer 
questão de fato.

Art. 188. Encerrada a discussão, serão tomados 
os votos dos demais julgadores em ordem cres-
cente de antiguidade.

Art. 189. Os vogais que estiverem de acordo 
com o voto e a fundamentação do relator pode-
rão se limitar a declarar sua concordância.

Art. 190. As questões de ordem, preliminares e 
prejudiciais serão apreciadas antes do mérito.

§ 1º Acolhida preliminar sobre vício sanável, 
será o julgamento convertido em diligência 
para a realização ou a renovação do ato pro-
cessual, determinando o relator ou o órgão 
colegiado, por seu Presidente, as providên-
cias necessárias, podendo ordenar a remes-
sa dos autos à inferior instância.

§ 2º Reconhecida a necessidade de produ-
ção de prova, converter-se-á o julgamento 
em diligência, que se realizará no tribunal 
ou em primeiro grau de jurisdição.

§ 3º Se a diligência consistir em exame pe-
ricial, o órgão julgador poderá formular, 
desde logo, quesitos e nomear perito na 
conformidade da lei processual, ou conferir 
essas atribuições ao relator, que poderá de-
legar ao juízo de origem.

Art. 191. Se a preliminar for rejeitada ou se 
a apreciação do mérito for com ela compatí-
vel, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da 
matéria principal, sobre a qual deverão se pro-
nunciar todos os integrantes do órgão julgador 
participantes do julgamento, inclusive, aqueles 
vencidos na preliminar.

Art. 192. Qualquer dos julgadores que não se 
considerar habilitado a proferir imediatamente 
seu voto poderá solicitar vista, pelo prazo de 10 
(dez) dias úteis, retirando-se o processo da pau-
ta.

§ 1º O pedido de vista suspenderá a conclu-
são do julgamento, sendo facultado a qual-
quer julgador que se considere habilitado a 
fazê-lo proferir desde logo o seu voto.

§ 2º Findo o prazo de 10 (dez) dias, o pro-
cesso será reincluído em pauta para julga-
mento na sessão seguinte à data da devo-
lução, salvo solicitação de prorrogação de 
prazo de, no máximo, 10 (dez) dias úteis.

§ 3º Se os autos não forem devolvidos tem-
pestivamente ou se não for solicitada pror-
rogação de prazo de, no máximo, mais 10 
(dez) dias úteis, o Presidente do órgão co-
legiado os requisitará para a inclusão em 
pauta de julgamento na sessão ordinária 
subsequente.

§ 4º Quando requisitar os autos na forma 
do § 3º, se aquele que fez o pedido de vista 
ainda não se sentir habilitado a votar, será 
convocado substituto para proferir voto.

Art. 193. No seguimento de julgamento sus-
penso em virtude do pedido de vista, votarão 
em primeiro lugar aqueles que tiverem pedido 
vista, na ordem dos pedidos, seguindo-se os jul-
gadores que a aguardavam, na ordem crescente 
de antiguidade.
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Parágrafo único. O magistrado que tiver pe-
dido vista votará, se comparecer à sessão 
em que o julgamento prosseguir, mesmo 
que esteja afastado do exercício no órgão 
julgador ou tenha deixado de integrá-lo.

Art. 194. Ao desembargador que tiver pedido 
vista dos autos poderá, na sessão em que pros-
seguir o julgamento, propor a conversão deste 
em diligência.

Parágrafo único. Aprovada a proposição 
requerimento e cumprida a diligência, os 
autos retornarão ao relator e ao revisor, se 
houver.

Art. 195. O desembargador não substituído 
que não tenha ouvido o relatório não po-
derá votar, salvo se se declarar habilitado a 
julgar.

§ 1º O magistrado substituto que integrar a 
composição do órgão ao início do julgamen-
to permanecerá vinculado quando suspen-
so o julgamento em virtude de pedido de 
vista.

§ 2º Se necessária a participação de magis-
trado que não tenha assistido ao relatório 
para completar quorum, o relator fará um 
resumo deste, mencionará o estado da vo-
tação e facultar-se-á, se admissível, a sus-
tentação oral pelos advogados.

Art. 196. Depois de ter votado, o desembarga-
dor somente poderá voltar a falar a fim de es-
clarecer, aditar ou modificar o seu voto, sempre 
mediante a concessão da palavra pelo Presiden-
te e pelo prazo máximo de 05 (cinco) minutos.

Art. 197. Os desembargadores poderão alterar 
seus votos até a proclamação do resultado.

Art. 198. Não estará impedido de votar o de-
sembargador que tenha participado:

I – de decisão no Conselho da Magistratura, 
para julgar o respectivo recurso no Órgão 
Especial;

II – de ato administrativo de órgão colegia-
do ou cargo diretivo do Tribunal, para julgar 
o respectivo mandado de segurança.

§ 1º Não se aplica a norma do inciso II se 
o desembargador, nominalmente averbado 
ou que não seja a autoridade coatora, tiver 
prestado as informações em defesa do ato 
comissivo ou omissivo impugnado, hipótese 
em que estará impedido e não deverá par-
ticipar da sessão; caso as informações de 
estilo não tenham sido prestadas, impedido 
estará o desembargador que, conforme o 
caso, na data do julgamento, for o Presiden-
te do órgão colegiado ou, no exercício do 
cargo diretivo, tiver praticado ou deixado de 
praticar a tempo e modo o ato impugnado.

§ 2º Na hipótese de mandado de seguran-
ça impetrado contra decisão judicial, estará 
impedido o magistrado que a tenha lavrado, 
se monocrática; se colegiada, estará impe-
dido o Presidente do órgão fracionário pro-
lator, a quem cabia prestar as informações 
de estilo.

§ 3º No Órgão Especial, não integrará o qu-
orum o desembargador que no conflito de 
competência figurar como suscitante ou 
suscitado.

Art. 199. Os votos serão lançados nos autos na 
mesma ordem em que forem tomados pela Pre-
sidência.

Art. 200. Nos processos cíveis de competên-
cia das Câmaras e Turmas de Câmara Regional, 
quando não for unânime o resultado da apela-
ção e do agravo de instrumento que reformar a 
decisão que julgar parcialmente o mérito, o Pre-
sidente suspenderá a conclusão do julgamento.

§ 1º O julgamento prosseguirá, mediante 
inclusão em pauta, na última sessão ordi-
nária de cada mês, com a presença de mais 
dois desembargadores convocados em or-
dem crescente de antiguidade, dentre os 
integrantes da:
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I – 3ª Câmara Cível e, supletivamente, da 5ª 
Câmara Cível, para o julgamento de recur-
sos da 1ª Câmara Cível;

II – 4ª Câmara Cível e, supletivamente, da 6ª 
Câmara Cível, para o julgamento de recur-
sos da 2ª Câmara Cível;

III – 5ª Câmara Cível e, supletivamente, da 
1ª Câmara Cível, para o julgamento de re-
cursos da 3ª Câmara Cível;

IV – 6ª Câmara Cível e, supletivamente, da 
2ª Câmara Cível, para o julgamento de re-
cursos da 4ª Câmara Cível;

V – 1ª Câmara Cível e, supletivamente, da 
3ª Câmara Cível, para o julgamento de re-
cursos da 5ª Câmara Cível;

VI – 2ª Câmara Cível e, supletivamente, da 
4ª Câmara Cível, para o julgamento de re-
cursos da 6ª Câmara Cível;

VII – 2ª Câmara de Direito Público e, suple-
tivamente, da 3ª Câmara de Direito Público, 
para o julgamento de recursos da 1ª Câma-
ra de Direito Público;

VIII – 3ª Câmara de Direito Público e, suple-
tivamente, da 4ª Câmara de Direito Público, 
para o julgamento de recursos da 2ª Câma-
ra de Direito Público;

IX – 4ª Câmara de Direito Público e, supleti-
vamente, da 1ª Câmara de Direito Público, 
para o julgamento de recursos da 3ª Câma-
ra de Direito Público;

X – 1ª Câmara de Direito Público e, supleti-
vamente, da 2ª Câmara de Direito Público, 
para o julgamento de recursos da 4ª Câma-
ra de Direito Público;

XI – 2ª Turma da Câmara Regional, para o 
julgamento de recursos da 1ª Turma da Câ-
mara Regional;

XII – 1ª Turma da Câmara Regional, para o 
julgamento de recursos da 2ª Turma da Câ-
mara Regional.

§ 2º Na continuidade do julgamento, o rela-
tor fará uma exposição da causa, destacan-
do em que consiste a divergência.

§ 3º Em seguida, o Presidente facultará a 
palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao 
recorrido e, nos casos de sua intervenção, 
ao membro do Ministério Público, pelo pra-
zo improrrogável de 15 (quinze) minutos 
para cada um, a fim de sustentarem suas ra-
zões, colhendo-se em seguida os votos dos 
desembargadores convocados na ordem 
crescente de antiguidade.

§ 4º O Presidente do Órgão julgador, por 
conveniência do serviço, poderá substituir 
a sessão de julgamento dos processos sus-
pensos, constante do § 1º, para uma sessão 
extraordinária.

§ 5º A Secretaria providenciará cópias do 
relatório, votos, notas taquigráficas se hou-
ver tido sustentação oral e do parecer do 
Ministério Público e as encaminhará aos 
dois desembargadores convocados para os 
processos suspensos inclusos em pauta.

Art. 201. Os julgadores que já tiverem votado 
poderão rever seus votos por ocasião do prosse-
guimento do julgamento.

Parágrafo único. Desaparecendo a diver-
gência, antes de proferidos os votos dos de-
sembargadores convocados, dispensar-se-á 
a tomada dos votos dos desembargadores 
convocados, proclamando-se o resultado 
por unanimidade.

Art. 202. Na ação rescisória, quando o resulta-
do não unânime for a rescisão da sentença, o 
prosseguimento do julgamento ocorrerá na Se-
ção respectiva, ou no órgão especial, conforme 
o caso, mediante inclusão em pauta, aplicando-
-se, no que couber, as disposições dos arts. 200 
e 201.

Seção IV
DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 203. Salvo disposição em contrário, as deli-
berações serão tomadas por maioria de votos.
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§ 1º No Órgão Especial, colhe-se o voto do 
Presidente apenas se for relator, em caso 
de empate ou em matéria constitucional no 
controle concentrado ou difuso;

§ 2º Se o Presidente tiver de votar e em 
consequência se tornar par o número de 
julgadores, deixará de votar o vogal de me-
nor antiguidade, que não integre a turma.

§ 3º Quando ocorrer empate na votação em 
razão da ausência de um dos desembarga-
dores, será ele chamado a proferir voto na 
sessão seguinte.

Art. 204. Computar-se-ão separadamente os 
votos com relação a cada uma das questões pre-
liminares ou prejudiciais e, no mérito, quanto a 
cada parte do pedido e a cada causa de pedir, se 
mais de uma houver.

Art. 205. Se, reconhecida a procedência do pe-
dido no todo ou em parte, diversificarem-se os 
votos sobre a extensão do julgado, de sorte que 
nenhuma orientação reúna a maioria legal, será 
aplicado o critério da redução ao mínimo.

Parágrafo único. Entende-se por critério da 
redução ao mínimo o reduzir-se a extensão 
maior à menor, até que se alcance a maioria 
legal, desprezado o que for objeto da diver-
gência parcial.

Art. 206. Se a impossibilidade de se apurar a 
maioria for devida à divergência qualitativa, 
o Presidente porá em votação primeiro, duas 
quaisquer dentre as soluções sufragadas, sobre 
as quais terão de manifestar-se obrigatoriamen-
te todos os votantes, eliminando-se a que obti-
ver menor número de votos; em seguida, serão 
submetidas à nova votação a solução remanes-
cente e outra das primitivamente sufragadas, 
procedendo-se de igual modo; e assim sucessi-
vamente, até que todas se tenham submetido à 
votação. Será vencedora a solução que obtiver a 
preferência na última votação.

Art. 207. Finda a apuração dos votos, o Presi-
dente anunciará o resultado do julgamento, 
designando para redigir o acórdão o relator ou, 

se vencido este, o autor do primeiro voto ven-
cedor.

§ 1º Nenhum dos votantes, depois do anún-
cio, poderá modificar seu voto, admitindo-
-se, porém, que use da palavra pela ordem, 
a fim de retificar equívoco porventura ocor-
rido na apuração.

§ 2º O Presidente redigirá a minuta de julga-
mento, nela mencionando a decisão anun-
ciada, o redator designado e os nomes da-
queles que votaram no mesmo sentido e 
em sentido contrário à tese vencedora.

Art. 208. O voto vencido será, necessariamen-
te, declarado e considerado parte integrante do 
acórdão para todos os fins legais, inclusive de 
pré-questionamento.

Art. 209. Havendo divergência entre a minu-
ta do julgamento e a decisão, o órgão julgador 
a esclarecerá de ofício ou a requerimento de 
qualquer das partes ou do Ministério Público, o 
que constará da ata.

Seção V
DO PLENÁRIO VIRTUAL

Art. 210. A critério do órgão julgador, o julga-
mento dos recursos e dos processos de com-
petência originária de natureza cível, que não 
admitem sustentação oral e da apelação de 
sentença, eminentemente, condenatória, cujo 
valor da condenação não ultrapasse o valor de 
vinte salário mínimos, poderá realizar-se por 
meio eletrônico.

§ 1º O relator cientificará as partes, pelo Di-
ário da Justiça, de que o julgamento se fará 
por meio eletrônico.

§ 2º Qualquer das partes poderá, no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar me-
moriais ou discordância do julgamento por 
meio eletrônico.

§ 3º A discordância não necessita de moti-
vação, sendo apta a determinar o julgamen-
to em sessão presencial.
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§ 4º Não havendo discordância ao julga-
mento por meio eletrônico, o relator enca-
minhará seu voto aos demais componentes 
do órgão julgador, também por meio eletrô-
nico, para, no prazo comum de 10 (dez) dias 
úteis, manifestarem seu voto.

§ 5º Não havendo manifestação de voto ou 
caso surja alguma divergência entre os inte-
grantes do órgão julgador, durante o julga-
mento eletrônico, este ficará imediatamen-
te suspenso, devendo a causa ser apreciada 
em sessão presencial.

§ 6º Ocorrendo o consenso, o voto do rela-
tor servirá como acórdão para publicação 
no Diário da Justiça eletrônico.

§ 7º O relator juntará cópia do seu voto e 
das manifestações expressas dos demais 
integrantes do órgão julgador aos autos, 
quando não se tratar de processo informa-
tizado.

Seção VI
DO ACÓRDÃO E DA PUBLICAÇÃO

Art. 211. As conclusões do Órgão Especial, das 
Seções, das Câmaras e das Turmas de Câmara 
Regional, em suas decisões, constarão de acór-
dão, do qual fará parte o áudio do julgamento.

§ 1º Em cada julgamento o áudio registra-
rá o relatório, a sustentação oral, se houver, 
a discussão, os votos, eventual intervenção 
do Ministério Público, as perguntas feitas 
aos advogados e suas respostas.

§ 2º Haverá transcrição do áudio de julga-
mento pela Secretaria:

I – nos julgamentos não unânimes;

II – nos julgamentos unânimes, quando o 
relator for acompanhado pelos demais jul-
gadores, com acréscimo de novos funda-
mentos;

III – a requerimento de qualquer desembar-
gador votante, das partes, de seus procura-
dores, do Ministério Público, da Defensoria 
Pública ou de qualquer interessado;

IV – por deliberação do órgão colegiado ou 
determinação do seu Presidente;

V – na hipótese prevista no art. 205.

§ 3º A transcrição do áudio será trasladada 
para os autos pela Secretaria, no prazo de 
15 (quinze) dias contados da sessão de jul-
gamento.

Art. 212. Também se juntará aos autos, como 
parte integrante do acórdão, um extrato da ata 
que conterá:

I – a decisão proclamada pelo Presidente;

II – os nomes do Presidente, do relator sor-
teado e, se vencido, do relator designado 
para lavrar o acórdão, dos demais desem-
bargadores que tiverem participado do jul-
gamento e do membro do Ministério Públi-
co, quando presente;

III – os nomes dos desembargadores impe-
didos e ausentes;

IV – os nomes dos advogados que tiverem 
feito sustentação oral.

Art. 213. O acórdão será lavrado pelo relator.

§ 1º Se o relator for vencido no mérito, 
ficará designado o revisor para lavrar o 
acórdão. Se não houver revisor ou se este 
também tiver sido vencido, será designado 
para lavrar o acórdão o desembargador que 
proferiu o primeiro voto vencedor.

§ 2º O relator vencido na preliminar, ou 
em parte não principal do mérito, lavrará o 
acórdão.

§ 3º Não influi na designação a eventual ade-
são de desembargador que, tendo votado an-
teriormente, venha a reconsiderar o seu voto, 
a não ser que se trate do próprio relator.

§ 4º Se o desembargador incumbido de la-
vrar o acórdão vier a falecer, aposentar-se 
ou afastar-se do Tribunal por prazo superior 
a 60 (sessenta) dias, sem que o tenha lavra-
do, caberá fazê-lo o desembargador que, 
com voto vencedor, o seguiu imediatamen-
te na ordem de votação.
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§ 5º Se o acórdão não for apresentado na 
própria sessão de julgamento, deverá sê-lo 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, conta-
dos da conclusão dos autos pela Secretaria.

§ 6º Publicado o acórdão, cessa a vincula-
ção do relator designado para redigi-lo, sal-
vo em relação aos embargos de declaração 
e ao juízo de admissibilidade dos infringen-
tes e de nulidade.

Art. 214. Da publicação do acórdão constarão:

I – a data da sessão de julgamento, a data 
da assinatura, a indicação do órgão julgador 
e do relator, o número do feito e os nomes 
das partes;

II – a ementa, na qual o relator indicará o 
princípio jurídico que houver orientado a 
decisão, a súmula do que ficar decidido, in-
clusive em questão de ordem e preliminar;

III – o dispositivo, onde será consignado, se 
houver, o voto vencido.

Art. 215. Subscreverá o acórdão o relator que o 
lavrou.

Parágrafo único. No processo eletrônico, o 
arquivo digital, incluindo o acórdão e todas 
as declarações de votos e justificações, será 
assinado digitalmente pelos desembarga-
dores na própria sessão, caso esteja dispo-
nível, ou na primeira sessão após a redação 
do último voto, caso esta ocorra após a ses-
são de julgamento.

Art. 216. Cabe à Secretaria conferir a lavratura 
do acórdão e a ata de julgamento.

§ 1º As inexatidões materiais contidas no 
acórdão poderão ser corrigidas por despa-
cho do relator, de ofício ou a requerimento 
do interessado.

§ 2º Se ocorrer divergência entre acórdão, 
ainda que publicado, e a ata de julgamento, 
caberá a qualquer dos julgadores, mediante 
exposição verbal na sessão, pedir retifica-
ção ao órgão colegiado.

§ 3º Ressalvada a retificação decorrente de 
embargos declaratórios, as previstas nos §§ 
1º e 2º constarão da ata e serão publicadas 
no órgão oficial.

Art. 217. Depois de assinado, será o acórdão re-
gistrado.

Art. 218. Dispensam acórdão, devendo constar 
exclusivamente da ata e da certidão da Secreta-
ria, as decisões:

I – do Tribunal Pleno;

II – de matéria administrativa ou de ordem 
interna;

III – de questão de ordem;

IV – homologatórias de acordos, transações 
ou desistências;

V – de suspensão do processo, realização 
de diligências e de conversão de um recurso 
em outro;

§ 1º As decisões indicadas nos incisos do 
caput deste artigo executar-se-ão diante do 
que consignar a ata.

§ 2º Lavrada ata de julgamento, os autos se-
rão conclusos ao relator que, nas 48 (qua-
renta e oito) horas seguintes, determinará o 
cumprimento da diligência, no prazo que fi-
xar, remetendo os autos ao juízo de primei-
ro grau, se necessário.

§ 3º O relator requisitará os autos, caso não 
devolvidos ao final do prazo, cabendo-lhe a 
deliberação sobre eventual prorrogação.

§ 4º Cumprida a diligência, os autos serão 
conclusos ao relator, que apresentará o fei-
to em mesa para julgamento ou determina-
rá sua inclusão em pauta, conforme o caso.

Art. 219. A publicação do acórdão, por suas con-
clusões e ementa, far-se-á, para efeito de inti-
mação às partes, no Diário da Justiça, ressalva-
da a hipótese do processo eletrônico.
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§ 1º As partes serão intimadas das decisões 
em que se tiver dispensado o acórdão pela 
publicação da ata da sessão de julgamento.

§ 2º Salvo motivo justificado, a publicação 
no Diário da Justiça far-se-á dentro do pra-
zo de 30 (trinta) dias, a partir da sessão em 
que tenha sido proclamado o resultado do 
julgamento, determinando-se, em seguida, 
que se procedam às intimações pessoais 
exigidas pela lei.

§ 3º Não publicado o acórdão no prazo de 
30 (trinta) dias, a Secretaria providenciará 
a degravação do relatório, da sustentação 
oral, se houver, da discussão, dos votos, de 
eventual intervenção do Ministério Público, 
das perguntas feitas aos advogados e suas 
respostas e a encaminhará ao Presidente do 
Tribunal, que lavrará, de imediato, as con-
clusões e a ementa e mandará publicar o 
acórdão.

Art. 220. A Secretaria certificará nos autos a 
data da publicação do acórdão no órgão oficial 
e antes da baixa dos processos à instância de 
origem, se for o caso, a não interposição de re-
curso.

LIVRO V

Dos Projetos de Normas

Art. 496. Os projetos de normas serão apresen-
tados por desembargador à Secretaria Judiciá-
ria, que os receberá e registrará em numeração 
sequencial anual, vinculada ao órgão competen-
te para a respectiva deliberação.

Art. 497. Após registrá-lo, a Secretaria Judiciá-
ria promoverá, por meio eletrônico, a imediata 
distribuição do projeto a todos os desembarga-
dores, e bem assim providenciará a sua publica-
ção no Diário Oficial do Poder Judiciário, a partir 
da qual passará a fluir o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para a apresentação de emendas, as quais 
deverão respeitar o requisito de pertinência te-
mática.

Parágrafo único. Findo o prazo assinalado 
no caput deste artigo, com ou sem apresen-
tação de emendas, o projeto será encami-
nhado à Comissão de Organização Judiciária 
e Regimento Interno (COJURI) para emissão 
de parecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 498. Nos projetos de iniciativa do Presi-
dente do Tribunal, este poderá determinar que 
a tramitação do projeto se realize em regime 
de urgência, quando a matéria a ser objeto de 
deliberação for de alta relevância institucional 
e o transcurso do tempo de tramitação ordiná-
rio puser em risco o atendimento ao interesse 
público.

Parágrafo único. Nos projetos em trami-
tação em regime de urgência, serão de 05 
(cinco) dias úteis os prazos para apresenta-
ção de emendas e do parecer da Comissão 
de Organização Judiciária e Regimento In-
terno (COJURI).

Art. 499. No âmbito do seu parecer, a Comissão 
de Organização Judiciária e Regimento Interno 
(COJURI) poderá apresentar novas emendas ou 
substitutivos ao projeto, respeitada a pertinên-
cia temática.

Art. 500. Se a Comissão descumprir o prazo que 
lhe é conferido regimentalmente, o Presidente 
requisitará o projeto e o incluirá em pauta, inde-
pendentemente do parecer.

Art. 501. No caso de propostas de codificações, 
de consolidações, de alteração de múltiplos di-
plomas normativos, ou que versem sobre temas 
de excepcional complexidade ou grande rele-
vância institucional, o Tribunal poderá fixar pra-
zos maiores, ou ainda votar regimento especial 
para sua apreciação.

Art. 502. Após o encerramento do prazo para a 
apresentação do parecer da Comissão de Orga-
nização Judiciária e Regimento Interno (COJU-
RI), o Presidente do Tribunal incluirá o projeto 
na pauta da primeira sessão subsequente do 
órgão competente para deliberação, respeitan-
do rigorosamente a ordem numérica sequencial 
definida pela precedência do registro.
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§ 1º Em caráter excepcional e mediante de-
cisão fundada em relevantes razões de con-
veniência e oportunidade, devidamente pu-
blicada no Diário Oficial do Poder Judiciário, 
o Presidente do Tribunal poderá sobrestar, 
pelo tempo que indicar, a inclusão em pauta 
de projeto já totalmente instruído, período 
em que poderão ser incluídos em pauta os 
projetos com números de registro imediata-
mente subsequentes.

§ 2º Vencido o prazo de sobrestamento, o 
projeto retomará a precedência para inclu-
são em pauta, definida pelo seu número de 
registro.

§ 3º O sobrestamento de que trata o § 1º 
deste artigo automaticamente deixará de 
produzir efeitos caso pelo menos 17 (de-
zessete) desembargadores subscrevam 
manifestação conjunta em prol da inclusão 
do projeto em pauta, de acordo com o seu 
número de registro, manifestação essa a ser 
protocolada perante a Secretária Judiciária, 
a quem caberá dar ciência pública do fato, 
mediante publicação no Diário Oficial do 
Poder Judiciário.

Art. 503. Compete à Secretaria Judiciária distri-
buir aos membros do órgão competente para a 
apreciação da matéria, com uma antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias da sessão deliberati-
va, cópias do texto do projeto e do parecer da 
Comissão de Organização Judiciária e Regimen-
to Interno (COJURI).

Art. 504. Submetido à discussão e deliberação, 
os desembargadores rejeitarão ou aprovarão 
globalmente o projeto.

§ 1º Aprovado o projeto global, pronunciar-
-se-á o Tribunal sobre as emendas que tive-
rem parecer contrário da Comissão, desde 
que tenha havido requerimento de desta-
que formulado no início da discussão.

§ 2º Não serão admitidas emendas apre-
sentadas em plenário.

§ 3º As emendas supressivas serão discu-
tidas e votadas com preferência sobre as 

aditivas e estas sobre as modificativas, con-
siderando-se prejudicadas as redigidas no 
mesmo sentido.

Art. 505. Na discussão, o desembargador que 
houver apresentado a emenda poderá justificá-
-la no prazo de 05 (cinco) minutos, e os que tive-
rem observações a fazer poderão manifestar-se 
por igual tempo, não se admitindo, durante o 
debate, intervenções de outra natureza.

Art. 506. Encerrada a discussão, proceder-se-á 
à votação, sem justificação, que será simbólica, 
se o Presidente não determinar ou nenhum de-
sembargador requerer que seja nominal.

Art. 507. Uma vez iniciada a votação, não se re-
abrirá a discussão, salvo para dirimir dúvida.

Art. 508. A redação final dos projetos não pode-
rá alterar a substância do texto aprovado.

Art. 509. A ata mencionará apenas a rejeição ou 
a aprovação dos projetos ou do substitutivo e as 
emendas rejeitadas.

Art. 510. As proposições rejeitadas não poderão 
ser reapresentadas no mesmo exercício em que 
votadas.

Art. 511. As propostas que tiverem por objeto 
alteração deste Regimento Interno só se con-
siderarão aprovadas se contarem com o voto 
favorável da maioria absoluta dos membros 
do Tribunal, excetuadas aquelas pertinentes à 
composição do Tribunal, cuja aprovação exigirá 
a maioria qualificada de dois terços.

Parágrafo único. Uma vez aprovadas, as mo-
dificações levadas a efeito neste Regimento 
deverão ser correlacionadas, no texto con-
solidado, à expressão “Emenda Regimen-
tal”, que por sua vez receberá a identifica-
ção numérica sequencial correspondente.
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LIVRO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

TÍTULO I

Das Disposições Finais

Art. 512. Nos dias compreendidos entre vinte 
de dezembro e vinte de janeiro, inclusive, fica 
suspenso o curso dos prazos processuais.

§ 1º Durante o período definido no caput 
deste artigo:

I – não se realizarão sessões de julgamento 
nem audiências;

II – o expediente das Unidades do Tribunal 
será normal, ressalvadas as férias individu-
ais e os feriados instituídos por lei;

III – os advogados poderão ter vista dos pro-
cessos, retirar os autos em carga e obter 
cópias que entenderem necessárias, hipó-
teses em que serão considerados intimados 
dos atos até então realizados;

IV – não fica vedada a prática de ato proces-
sual de natureza urgente em ação de qual-
quer natureza.

§ 2º O disposto no caput não se aplica:

I – às ações envolvendo réus presos;

II – às ações envolvendo o interesse de me-
nores;

III – aos processos administrativos.

Art. 513. Nos sábados, domingos e feriados ins-
tituídos por lei, o Poder Judiciário de Pernambu-
co manterá serviço de plantão.

Art. 514. Será publicado, mensalmente, relató-
rio sobre os trabalhos dos desembargadores no 
mês anterior, espelhando com exatidão o núme-
ro de feitos recebidos, relatados, revisados, des-
pachados e com acórdãos lavrados, bem como 
os extintos por despacho do relator e os retidos 
além do prazo legal.

§ 1º O relatório conterá também os feitos 
encaminhados ao Ministério Público, com a 
data e finalidade do encaminhamento, e os 
não devolvidos no prazo da lei.

§ 2º É de responsabilidade do Presidente do 
Tribunal a publicação do relatório, com re-
gularidade e exatidão.

§ 3º Na primeira quinzena de janeiro será 
publicado relatório relativo aos trabalhos 
do ano anterior.

Art. 515. Haverá, no Tribunal, Coordenadorias 
(a) da Infância e Juventude, (b) Criminal, (c) de 
Execuções Criminais e (d) da Mulher em Situa-
ção de Violência Doméstica e Familiar, cada uma 
delas exercida por um desembargador, designa-
do pelo Presidente.

Art. 516. Haverá, no Tribunal, uma Central de 
Solução Consensual de Conflitos, responsável 
pela realização de sessões e audiências de con-
ciliação e mediação.

§ 1º Se ambas as partes manifestarem, ex-
pressamente, interesse na composição con-
sensual nas respectivas petições recursais, 
o processo será remetido à central de solu-
ção consensual de conflitos.

§ 2º Não havendo autocomposição no pra-
zo de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 
30 (trinta) dias, o processo será devolvido 
ao relator.

Art. 517. É defeso a convocação de juiz para au-
xiliar desembargador no exercício da sua ativi-
dade jurisdicional, ressalvada a dos órgãos de 
direção.

Art. 518. Os diretores de foros terminam os 
seus mandatos juntamente com o do Presidente 
do Tribunal.

Art. 519. É vedada a acumulação de funções ad-
ministrativas nos diversos órgãos do Tribunal, 
exceto a de membro do Conselho da Magistra-
tura na situação de decano com outra função 
administrativa.
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Parágrafo único. A vedação prevista no ca-
put, primeira parte, não se aplica aos de-
sembargadores ocupantes de cargos de di-
reção.

Art. 520. Quando da instalação de novos gabi-
netes ou da desocupação de quaisquer dos exis-
tentes, os desembargadores integrantes do Tri-
bunal poderão optar pela ocupação do gabinete 
vago.

§ 1º Os desembargadores interessados na 
ocupação de um novo gabinete deverão 
reportar-se à Presidência do Tribunal, em 
atendimento a comunicado a ser expedido 
quando da ocorrência da vaga.

§ 2º O gabinete que vagar em decorrência 
do novo a ser ocupado, será também colo-
cado à disposição dos demais desembarga-
dores.

§ 3º A escolha do desembargador que irá 
ocupar o novo gabinete cabe ao Presidente 
do Tribunal, observando-se exclusivamente 
o critério de antiguidade dos desembarga-
dores interessados.

Art. 521. No caso de renovação parcial da frota 
dos veículos oficiais de transporte institucional 
utilizados pelos desembargadores, aplicam-se, 
no que couber, as disposições do art. 520 e seus 
parágrafos.

Art. 522. Fica vedada a comercialização de qual-
quer bem ou serviço no prédio sede do Tribu-
nal, salvo atividade de cantina em local próprio 
indicado e autorizado pelo Presidente.

Art. 523. É proibido fumar nos auditórios do Tri-
bunal.

Art. 524. Aplicam-se, quando for o caso, subsidi-
ária e sucessivamente, os Regimentos Internos 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri-
bunal de Justiça, no que couber e for compatí-
vel.

Art. 525. Os desembargadores que atualmente 
integram o Órgão Especial na seção da metade 
por antiguidade são inamovíveis dessa função, 
exercendo-a em caráter vitalício.

TÍTULO II

Das Disposições Transitórias

Art. 526. Cabe ao Órgão Especial elaborar, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, regulamen-
tos disciplinando os procedimentos administra-
tivos do Processo Administrativo Disciplinar e 
da Reclamação Disciplinar, em face de magistra-
do e da declaração de vitaliciedade.

Art. 527. Cabe ao Conselho da Magistratura ela-
borar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
regulamentos disciplinando os procedimen-
tos administrativos da Correição, do Pedido de 
Providências, do Processo Administrativo Disci-
plinar e da Reclamação Disciplinar, em face de 
servidor.

Art. 528. As normas deste Regimento aplicam-
-se desde logo aos processos em curso, respei-
tados os atos que já se tiverem praticado e os 
efeitos por eles já produzidos.

Art. 529. Ficam recepcionados os instrumentos 
normativos internos em vigor que não colidam 
com este Regimento.

Art. 530. Serão imediatamente remetidos para 
inclusão em pauta de julgamento as ações res-
cisórias e os recursos em matéria cível anterior-
mente encaminhados à revisão obrigatória, in-
dependentemente desta.

Art. 531. Os processos e recursos integrados 
aos acervos dos Grupos de Câmaras Cíveis e do 
Grupo de Câmaras de Direito Público passam a 
compor o acervo das sessões respectivas, ainda 
que iniciado o julgamento, mantido o relator.

Art. 532. Haverá redistribuição imediata dos 
processos em razão da modificação de compe-
tência das Turmas da Câmara Regional.

Art. 533. Ao atual desembargador Diretor-Geral 
da Escola Judicial do Tribunal não serão distribu-
ídos processos novos de competência de Câma-
ra básica e de Seção que integre, exceto no caso 
de distribuição por dependência.
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Parágrafo único. Nas hipóteses do caput 
deste artigo, não se aplica o art. 147, inciso 
I, para o atual desembargador Diretor-Geral 
da Escola Judicial do Tribunal.

Art. 534. A prevenção de que trata o caput do 
art. 141 não ocorrerá quando o primeiro recur-
so protocolado no tribunal tenha transitado em 
julgado antes da vigência da Lei n. 13.105, de 16 
de março de 2015.

Art. 535. O Tribunal atualizará o seu cadastro 
eletrônico para incluir informações relativas ao 
ingresso de amicus curiae, designação de audi-
ências públicas e outras informações relevantes 
para a instrução e o julgamento do incidente de 
resolução de demandas repetitivas; logo em se-
guida, os novos dados serão informados ao Con-
selho Nacional de Justiça para que proceda às 
alterações no Cadastro Nacional.

Art. 536. Além dos cadastros a que se refere o 
art. 979 do Código de Processo Civil, o Tribunal 
manterá os autos do incidente de resolução de 
demandas repetitivas disponíveis para consulta 
pública no site no Tribunal.

Art. 537. No prazo de 60 (sessenta) dias após a 
entrada em vigor deste Regimento, a Comissão 
de Sistematização e Publicação de Precedentes 
Judiciais fará publicar, no Diário da Justiça Ele-
trônico do Poder Judiciário, os enunciados de 
súmula que estejam em vigor correspondente à 
jurisprudência dominante do Tribunal.

Art. 538. A Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (SETIC) disponibilizará, 
no prazo de 90 (noventa) dias, sistema de infor-
mática destinado ao julgamento pela técnica do 
plenário virtual.

Art. 539. Este Regimento entra em vigor 30 
(trinta) dias após a data de sua publicação.

Des. Leopoldo de Arruda Raposo
Presidente

(Resolução aprovada na sessão extraordinária 
do Tribunal Pleno de 20.03.17)


