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Legislação Específica

REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO Nº 155/99) – TRE/SE

TÍTULO I

Da Disposição Preliminar

Art. 1º Este Regimento estabelece a composi-
ção, a competência e o funcionamento do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Sergipe e regula a ins-
trução e o julgamento dos processos e recursos 
que lhe são atribuídos por lei. 

TÍTULO II

Do Tribunal 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2º O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, 
com sede na Capital e jurisdição em todo o Es-
tado, compõe-se (arts. 25, do CE, e 120, da CF): 

I – mediante eleição, em escrutínio secreto: 

a) de dois Juízes, dentre os Desembargado-
res do Tribunal de Justiça do Estado;

b) de dois Juízes, dentre os Juízes de Direito, 
escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do. 

II – de um Juiz Federal, escolhido pelo Tribu-
nal Regional Federal; 

III – por nomeação do Presidente da Repú-
blica, de dois Juristas, dentre seis advoga-
dos de notável saber jurídico e idoneidade 

moral, indicados, em listas tríplices, pelo 
Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único. Haverá tantos Substitutos 
quantos forem os Membros do Tribunal, es-
colhidos pelo mesmo processo.

Art. 3º Os Juízes do Tribunal, Efetivos ou Substi-
tutos, servirão, obrigatoriamente, por 02 (dois) 
anos, no mínimo, e nunca por mais de 02 (dois) 
biênios consecutivos.

Parágrafo único. Na ocorrência de justa cau-
sa, poderá haver dispensa da função eleito-
ral antes do transcurso do primeiro biênio. 

Art. 4º Nenhum Juiz voltará a integrar o Tribu-
nal, na mesma classe ou em classe diversa, após 
servir por 02 (dois) biênios consecutivos, salvo 
se transcorridos 02 (dois) anos do término do 
segundo biênio, podendo o Substituto, entre-
tanto, vir a integrar o Tribunal como Efetivo, 
sem se limitar essa investidura pela sua condi-
ção anterior. 

§ 1º Os biênios serão contados, ininterrup-
tamente, a partir da data da posse, sem o 
desconto de qualquer afastamento, nem 
mesmo o decorrente de licença, férias ou 
licença especial, salvo no caso do parágrafo 
4º deste artigo.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, conside-
ram-se também consecutivos 02 (dois) biê-
nios, quando entre eles tenha havido inter-
rupção inferior a 02 (dois) anos.

§ 3º Os Juízes afastados de suas funções 
na Justiça Comum, por motivo de 1 licen-
ça, férias ou licença especial, ficarão auto-
maticamente afastados da Justiça Eleitoral, 
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pelo tempo correspondente, salvo quando 
a licença especial ou as férias forem con-
comitantes com o período de 90 (noventa) 
dias que antecede o pleito, com o posterior, 
bem como com o de encerramento de alis-
tamento. 

§ 4º Da homologação da respectiva conven-
ção partidária até a apuração final da elei-
ção, não poderão servir, como Juízes, no 
Tribunal, o cônjuge, parente consanguíneo 
ou afim, até o segundo grau, de candidato 
a cargo eletivo registrado na Circunscrição.

Art. 5º A posse dos Juízes do Tribunal, que se 
realizará no prazo de 30 (trinta) dias, contado da 
escolha ou da publicação oficial da nomeação e 
para a qual será lavrado, sempre, o termo com-
petente, dar-se-á: 

I – a de Juiz Efetivo, perante o Tribunal; 

II – a de Juiz Substituto, perante sua Presi-
dência. 

§ 1º Operada a recondução antes do tér-
mino do primeiro biênio, não haverá nova 
posse, a ser exigida, apenas, se houver in-
terrupção do exercício, sendo suficiente, 
naquela hipótese, uma anotação no termo 
da investidura inicial. 

§ 2º O prazo para a posse poderá ser pror-
rogado pelo Tribunal até mais 60 (sessenta) 
dias, desde que assim o requeira, motivada-
mente, o Juiz a ser compromissado.

§ 3º A não ocorrência da posse, no prazo 
prorrogado, implicará a não aceitação tácita 
por parte do Juiz indicado. 

§ 4º Ocorrendo a hipótese do parágrafo an-
terior, o Tribunal Regional Eleitoral promo-
verá, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, 
a indicação de novo Juiz. 

Art. 6º Os Juízes, Efetivos ou Substitutos, presta-
rão o seguinte compromisso: “Prometo desem-
penhar, bem e fielmente, os deveres de meu 

cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constitui-
ção e as Leis”. 

Art. 7º Durante as licenças ou férias individuais 
dos Juízes Efetivos, bem como no caso de vaga, 
serão obrigatoriamente convocados os Substi-
tutos da classe correspondente.

§ 1º Nas faltas eventuais ou impedimentos, 
somente serão convocados os Substitutos 
se assim o exigir o quorum legal. 

§ 2º O Juiz Substituto convocado ocupará a 
mesma ordem de antiguidade do Juiz Efeti-
vo. 

§ 3º A regra do parágrafo anterior não se 
aplicará em caso de substituição do Presi-
dente e Vice-Presidente afastados, devendo 
assumir a Presidência o Suplente da classe 
de Desembargador ou o Membro Efetivo 
mais antigo. 

Art. 8º Compete ao Tribunal a apreciação da jus-
ta causa para dispensa da função eleitoral antes 
do transcurso do primeiro biênio. 

Parágrafo único. Tratando-se de Juiz Fede-
ral, a apreciação da justa causa incumbirá 
ao Tribunal Regional Federal.

Art. 9º Perderá automaticamente a jurisdição 
eleitoral o Membro do Tribunal que terminar o 
respectivo período ou completar 70 (setenta) 
anos, assim como o Magistrado que se aposen-
tar. 

Art. 10. Até 20 (vinte) dias antes do término do 
biênio de Juiz da classe de Magistrado, ou ime-
diatamente, depois da vacância do cargo por 
motivo diverso, o Presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral comunicará a ocorrência ao Tribu-
nal competente para a escolha, destacando, na-
quele caso, se o biênio encerrado é o primeiro 
ou o segundo. 

Art. 11. Até 90 (noventa) dias antes do término 
do biênio de Juiz da classe de Jurista, ou imedia-
tamente, depois da vacância do cargo por moti-
vo diverso, o Presidente do Tribunal comunicará 
a ocorrência ao Tribunal de Justiça, esclarecen-
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do, naquele caso, se o biênio findo é o primeiro 
ou o segundo.

Art. 12. Não integrarão o Tribunal cônjuges ou 
parentes consanguíneos ou afins em linha reta, 
bem como em linha colateral até o terceiro grau, 
qualquer que seja o vínculo, excluindo-se, nesse 
caso, o que tiver sido escolhido por último. 

Art. 13. Os Juízes do Tribunal, no exercício de 
suas funções e no que lhes for aplicável, goza-
rão de plenas garantias e serão inamovíveis (art. 
121, § 1º, da CF).

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA 

Art. 14. Compete ao Tribunal: 

I – Processar e julgar, originariamente: 

a) a ação de impugnação de mandato eleti-
vo (art. 14, §§ 10 e 11, da CF);

b) o registro e o cancelamento do registro 
de candidatos a Governador, Vice-Governa-
dor e Membro do Congresso Nacional e da 
Assembléia Legislativa (art. 29, inc. I, alínea 
“a”, do CE); 

c) os conflitos de competência entre os Juí-
zes Eleitorais do Estado (art. 29, inc. I, alínea 
“b”, do CE); 

d) as exceções de suspeição ou impedimen-
to opostas aos seus Membros, ao Procura-
dor Regional Eleitoral e aos Servidores da 
sua Secretaria, assim como aos Juízes e Es-
crivães Eleitorais (art. 29, inciso I, alínea “c”, 
do CE);

e) os crimes eleitorais cometidos pelo Vice-
-Governador do Estado, Deputados Esta-
duais, Prefeitos Municipais, Secretários de 
Estado, Procurador-Geral de Justiça, Procu-
rador-Geral do Estado, Membros do Minis-
tério Público Estadual, Juízes de Direito e 
Juízes Substitutos; 

f) os habeas corpus e habeas data e os man-
dados de segurança, em matéria eleitoral, 
contra ato de autoridades que respondam 
perante o Tribunal de Justiça do Estado, por 
crime de responsabilidade, ou, ainda, os ha-
beas corpus e habeas data, quando houver 
perigo de se consumar a violência antes que 
o Juiz competente possa prover sobre a im-
petração; 

g) os mandados de injunção, quando a ela-
boração da norma regulamentadora for 
atribuição do Presidente ou dos Juízes Elei-
torais;

h) as reclamações relativas às obrigações 
impostas por lei aos partidos políticos quan-
to à contabilidade e à apuração da origem 
dos seus recursos (art. 29, inc. I, alínea “f”, 
do CE); 

i) os pedidos de desaforamento dos feitos 
não decididos pelos Juízes Eleitorais em 
30 (trinta) dias da sua conclusão para jul-
gamento, formulados por partido político, 
coligação partidária, candidato, Ministério 
Público Eleitoral ou parte legitimamente in-
teressada, sem prejuízo das sanções decor-
rentes do excesso de prazo (art. 29, inc. I, 
alínea “g”, do CE); 

j) os mandados de segurança e de injunção 
contra atos de seu Presidente e respectivos 
Juízes.

II – Julgar os recursos interpostos: 

a) dos atos e das decisões proferidas pelos 
Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais (art. 29, 
inc. II, alínea “a”, do CE); 

b) das decisões dos Juízes Eleitorais que 
concederem ou denegarem habeas corpus, 
habeas data e mandados de segurança e de 
injunção.

Art. 15. Compete, ainda, privativamente, ao Tri-
bunal: 

I – elaborar seu Regimento Interno e organi-
zar os serviços de sua Secretaria, provendo-
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-lhes os cargos na forma da lei (art. 30, incs. 
I e II, do CE); 

II – sugerir, ao Tribunal Superior Eleitoral, 
que se proponha, ao Congresso Nacional, a 
criação ou supressão de cargos e a fixação 
dos respectivos vencimentos (art. 30, inc. II, 
in fine, do CE); 

III – eleger seu Presidente e o Vice-Presi-
dente, dentre os Desembargadores, e o 
Corregedor Regional Eleitoral, dentre os 
seus Membros; 

IV – empossar os Membros Efetivos do Tri-
bunal, seu Presidente, Vice-Presidente e o 
Corregedor Regional Eleitoral; 

V – fixar dia e hora das sessões ordinárias;

VI – designar, onde houver mais de uma 
Vara, aquela ou aquelas a que incumbe o 
Serviço Eleitoral; 

VII – autorizar, aos Juízes Eleitorais do In-
terior, a requisição de Servidores Federais, 
Estaduais ou Municipais para auxiliarem os 
serviços dos Cartórios (art. 30, inc. XIII, do 
CE); 

VIII – conceder férias e licenças aos seus 
Membros da Classe de Jurista e aos magis-
trados da Justiça Comum dela afastados 
para servir exclusivamente à Justiça Eleito-
ral; 

IX – aplicar as penas disciplinares de adver-
tência e de suspensão, até 30 (trinta) dias, 
aos Juízes Eleitorais (art. 30, inc. XV, do CE); 

X – zelar pela perfeita execução das normas 
eleitorais; 

XI – cumprir e fazer cumprir as Decisões e 
Instruções do Tribunal Superior Eleitoral;

XII – expedir instruções aos seus jurisdicio-
nados; 

XIII – dividir a Circunscrição em Zonas Elei-
torais, submetendo a divisão e a criação de 
novas Zonas à aprovação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (art. 30, inc. IX, do CE); 

XIV – responder, sobre matéria eleitoral, às 
consultas que lhe forem feitas, em tese, por 
autoridade pública ou partido político (art. 
30, inc. VIII, do CE); 

XV – fixar a data das eleições de Governa-
dor e Vice-Governador, Deputados Estadu-
ais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, 
quando não determinada por disposição 
constitucional ou legal, bem como o dia de 
renovação de eleições ou eleições suple-
mentares (art. 30, inc. IV, do CE);

XVI – constituir as Juntas Eleitorais, presidi-
das por um Juiz de Direito, cujos nomes dos 
Membros, indicados conforme dispuser a 
Legislação Eleitoral, serão aprovados pelo 
Tribunal e nomeados pelo seu Presidente, 
designando-lhes a respectiva sede e jurisdi-
ção;

XVII – indicar, ao Tribunal Superior Eleitoral, 
as Zonas Eleitorais ou Seções em que a con-
tagem dos votos deva ser feita pela Mesa 
Receptora (art. 30, inc. VI, do CE); 

XVIII – assegurar o exercício da propaganda 
eleitoral, nos termos da legislação pertinen-
te; 

XIX – apreciar as prestações de contas dos 
partidos políticos e dos candidatos, nos ter-
mos da legislação vigente;

XX – requisitar a força necessária ao cum-
primento das suas decisões e solicitar ao 
Tribunal Superior Eleitoral a requisição de 
força federal (art. 30, inc. XII, do CE);

XXI – totalizar, com os resultados parciais 
enviados pelas Juntas Eleitorais, os resul-
tados finais das eleições de Governador e 
Vice-Governador, de Membros do Congres-
so Nacional e Assembléia Legislativa e ex-
pedir os respectivos diplomas, remetendo, 
ao Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de 
10 (dez) dias, após a diplomação, cópias das 
atas de seus trabalhos; 

XXII – apurar, quando cabível, as urnas das 
Seções Eleitorais anuladas ou impugnadas;
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XXIII- suscitar conflitos de competência ou 
de atribuições; 

XXIV – apreciar a regularidade da Tomada 
de Contas anual do Ordenador de Despesas; 

XXV – desempenhar outras atribuições que 
lhe forem conferidas por lei.

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO 

Seção I
DA PRESIDÊNCIA 

Art. 16. Exercerá a Presidência do Tribunal Re-
gional Eleitoral um dos seus Juízes integran-
tes da classe de Desembargador, eleito por 02 
(dois) anos, podendo ser reeleito por mais um 
biênio, no caso de nova indicação pelo Tribunal 
de Justiça. 

§ 1º A eleição será realizada, por escrutí-
nio secreto, mediante cédula oficial da qual 
constem os nomes dos dois Desembargado-
res. 

§ 2º Para a eleição do Presidente do Tribu-
nal exigir-se-á a presença de todos os seus 
Membros.

§ 3º O Juiz Efetivo, em férias ou licença, des-
de que o seu Substituto, devidamente con-
vocado e por motivo justificado, não esteja 
presente à sessão, poderá comparecer para 
a votação, sem interrupção das férias ou li-
cença. 

§ 4º Em caso de empate, considerar-se-á 
eleito o Desembargador mais antigo no Tri-
bunal de Justiça ou o mais idoso, em persis-
tindo o empate.

Art. 17. Incumbe ao Presidente do Tribunal: 

I – presidir as sessões, propor e encaminhar 
as questões, apurar os votos e proclamar o 
resultado; 

II – participar das discussões e dos julga-
mentos, bem como proferir votos em todos 
os processos de competência do Tribunal, 
sejam judiciais ou administrativos, sendo 
observado: (INCISO ALTERADO PELA RES. 
TRE/SE 136/2014, publicada no DJE/SE 
10.10.2014).

a) em caso de empate na votação, será 
adiado o julgamento do feito para a primei-
ra sessão desimpedida subsequente; 

b) persistindo, por uma sessão, o empate de 
que trata a alínea anterior, será convocado 
o membro suplente da classe cujo titular 
não proferiu voto em razão de impedimen-
to, suspeição, vacância, ausência ou licença;

III – convocar sessões extraordinárias; 

IV – dar posse aos Membros Substitutos e 
convocá-los, quando necessário; 

V – resolver as dúvidas que surgirem na 
classificação e na distribuição dos processos 
pela Secretária Judiciária, bem como decidir 
ou encaminhar para apreciação do Plenário 
os conflitos de competência suscitados pe-
los Juízes do Tribunal; (NR). (INCISO ALTE-
RADO PELA RES. TRE/SE 136/2014, publica-
da no DJE/SE 10.10.2014).

VI – exercer o poder de polícia e manter a 
ordem nas sessões, fazendo retirar do recin-
to aqueles que as perturbem; 

VII – assinar as atas das sessões depois de 
aprovadas; 

VIII – nomear, empossar, reverter, reinte-
grar, reconduzir, promover, exonerar, demi-
tir e aposentar os Servidores da Secretaria, 
nos termos da lei; 

IX – nomear ou designar os ocupantes das 
funções comissionadas; 

X – delegar, ao Diretor-Geral, atribuições 
administrativas que lhe julgar cabíveis; 

XI – requisitar, autorizado pelo Tribunal, 
servidores públicos, nos termos das nor-
mas específicas, bem como dispensá-los. 
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(NR). (INCISO ALTERADO PELA RES. TRE/SE 
136/2014, publicada no DJE/SE 10.10.2014).

XII – impor pena disciplinar aos Servidores 
da Secretaria, na forma da lei;

XIII – designar os titulares das Chefias dos 
Cartórios Eleitorais; 

XIV – designar os Juízes Eleitorais, observa-
do o disposto no artigo 15, inciso VI, deste 
Regimento; 

XV – relatar os processos que tratam das se-
guintes matérias: (INCISO ALTERADO PELA 
RES. TRE/SE 136/2014, publicada no DJE/SE 
10.10.2014)

a) aprovação de projetos de resoluções nor-
mativas ou regulamentar a legislação eleito-
ral e partidária, no âmbito da circunscrição 
do Tribunal;

b) requisição de servidores públicos para a 
Secretaria do Tribunal ou Zonas Eleitorais; 

c) concessão de direitos, benefícios e van-
tagens aos servidores que importem ônus 
para a Administração;

d) execução de decisões judiciais que deter-
minam a realização de novas eleições em 
decorrência de vacância de cargos do Poder 
Executivo Municipal ou Estadual; 

e) suspensão de segurança ou de liminar, na 
forma do art. 15, da Lei nº 12.016/2009; 

f) concessão de medida cautelar em recurso 
especial ainda pendente de seu juízo de ad-
missibilidade.

XVI – apreciar os pedidos de revisão de apo-
sentadoria; 

XVII – conhecer, em grau de recurso, das 
decisões administrativas da Secretaria; 

XVIII – ordenar as despesas e, dentro dos li-
mites que julgar conveniente, atribuir ao Di-
retor-Geral da Secretaria competência para 
efetuar aquelas;

XIX – tomar providências e expedir ordens 
não dependentes do Tribunal e dos Relato-
res, em assuntos pertinentes à Justiça Elei-
toral; 

XX – aprovar o plano de férias e conceder 
licença aos Servidores da Secretaria; 

XXI – representar o Tribunal nas solenida-
des e atos oficiais, podendo delegar essa 
atribuição, quando julgar conveniente; 

XXII – designar data para a renovação das 
eleições (art. 201, parág. único, I, do CE); 

XXIII – designar Juízes-Presidentes das Me-
sas Receptoras, no caso de realização de no-
vas eleições, para a Zona Eleitoral que tiver 
mais de uma Seção anulada (art. 201, parág. 
único, inc. IV, do CE); 

XXIV – nomear os Membros das Juntas Elei-
torais, após a aprovação pelo Tribunal (art. 
36, § 1º, do CE);

XXV – comunicar, ao Tribunal Superior e aos 
Juízes Eleitorais, os registros de candidatos 
efetuados pelo Tribunal e, quando se tratar 
de candidato militar, também à autoridade 
competente (arts. 98, parág. único, e 102, 
do CE); 

XXVI – exercer o juízo de admissibilidade e, 
sendo o caso, remeter ao Tribunal Superior 
Eleitoral, os recursos interpostos contra as 
decisões do Tribunal (art. 278, § 1º, do CE); 

XXVII – comunicar, aos Tribunais compe-
tentes, o afastamento concedido aos seus 
Membros e aos Juízes Eleitorais, na forma 
do disposto no artigo 15, inciso VIII, deste 
Regimento; 

XXVIII – assinar os diplomas dos candidatos 
eleitos para cargos federais e estaduais (art. 
215, do CE);

XXIX – determinar a anotação da composi-
ção e da eventual alteração dos órgãos de 
direção partidária, podendo delegar tal atri-
buição ao titular da Secretaria Judiciária; 
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(NR) (INCISO ALTERADO PELA RES. TRE/SE 
136/2014, publicada no DJE/SE 10.10.2014) 

XXX – decidir, durante as férias coletivas do 
Tribunal, os pedidos de liminar, liberdade 
provisória ou sustação de ordem de prisão, 
nos processos de mandado de segurança e 
de injunção e de habeas corpus e habeas 
data de competência originária do Tribunal; 

XXXI – apreciar pedido de cassação de limi-
nar, concedida por Juízes Eleitorais;

XXXII – autorizar a realização de concurso 
para provimento de cargos da Secretaria do 
Tribunal, nomeando uma Comissão Interna; 

XXXIII – baixar as instruções normativas ne-
cessárias ao fiel cumprimento deste Regi-
mento;

XXXIV – expedir atos necessários para 
cumprir e fazer cumprir as deliberações 
do Tribunal e as suas próprias decisões; 
(NR).(INCISO ALTERADO PELA RES. TRE/SE 
136/2014, publicada no DJE/SE 10.10.2014)

XXXV – desempenhar as demais atribui-
ções que lhe forem conferidas por lei. (IN-
CISO ACRESCENTADO PELA RES. TRE/SE 
136/2014, publicada no DJE/SE 10.10.2014)

Art. 17-A. Ao Presidente do Tribunal é facultado 
indeferir, monocraticamente, os pedidos de re-
quisição de servidor que não atendam às dispo-
sições legais, cabendo contra essa decisão pedi-
do de reconsideração, no prazo de quinze dias, 
a contar da ciência do interessado.(ARTIGO 
ACRESCENTADO PELA RES. TRE/SE 136/2014, 
publicada no DJE/SE 10.10.2014) 

Parágrafo único. Também é facultado ao 
Presidente decidir monocraticamente as 
questões de que tratam a alínea “c”, do inci-
so XV, do art. 17 deste Regimento, cabendo 
recurso para o Tribunal, no prazo de trinta 
dias a contar da publicação ou da ciência 
dada ao 7 interessado.”(PARÁGRAFO ACRES-
CENTADO PELA RES. TRE/SE 136/2014, pu-
blicada no DJE/SE 10.10.2014)

Seção II
DA VICE-PRESIDÊNCIA 

Art. 18. Caberá a Vice-Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral ao Desembargador que não 
for eleito Presidente. 

Art. 18-A. O Vice-Presidente, quando no exercí-
cio eventual da Presidência, participará do julga-
mento dos feitos em que for Relator ou Revisor, 
não sendo necessário, nestes casos, transmitir 
a Presidência, e, quando presidir o julgamento 
dos feitos de outro relator, terá direito a votar 
na forma do inciso II, do art. 17 deste Regimen-
to.

Art. 19. Incumbe ao Vice-Presidente: 

I – substituir o Presidente, nas suas ausên-
cias e impedimentos; 

II – presidir a Comissão Apuradora, quando 
se tratar de eleições gerais cujos resultados 
parciais tiverem que ser totalizados; 

III – orientar os serviços da Biblioteca do Tri-
bunal, aprovando as suas publicações; 

IV – exercer as atribuições que lhe forem 
delegadas pelo Presidente.

Parágrafo único. A incumbência prevista 
no inciso III, deste artigo, poderá ser atribu-
ída, pelo Pleno, a outro Membro, em face 
de impossibilidade manifestada pelo Vice-
-Presidente.

Seção III
DA CORREGEDORIA  

REGIONAL ELEITORAL 

Art. 20. Exercerá a função de Corregedor Regio-
nal Eleitoral, mediante eleição, um dos Mem-
bros do Tribunal Regional Eleitoral. 

Parágrafo único. O Corregedor Regional 
Eleitoral será substituído por Membro Ti-
tular do Tribunal, na ordem decrescente de 
antiguidade. 
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Art. 21. Incumbe ao Corregedor Regional Eleito-
ral: 

I – realizar a inspeção e a correição dos ser-
viços eleitorais; 

II – conhecer as reclamações, queixas ou re-
presentações apresentadas contra os Juízes 
Eleitorais, encaminhando-as, com o resulta-
do das sindicâncias a que proceder, ao Tri-
bunal, que aplicará a pena de acordo com a 
gravidade da infração;

III – velar pela fiel execução da Legislação e 
pela boa ordem e celeridade dos serviços 
eleitorais; 

IV – receber e mandar processar reclama-
ções contra Escrivães e Servidores, decidin-
do-as como entender de direito ou reme-
tendo-as ao Juiz Eleitoral competente para 
o processo e julgamento; 

V – verificar: 

a) a observância, nos processos e atos elei-
torais, dos prazos legais; 

b) a ordem e a regularidade dos papéis e fi-
chários; 

c) a devida escrituração dos livros e sua con-
servação, de modo a preservá-los de perda, 
extravio ou qualquer dano;

d) se os Juízes e Escrivães mantêm perfeita 
exação no cumprimento de seus deveres; 

e) se há erros, abusos ou irregularidades 
que devam ser corrigidos, evitados ou sana-
dos, determinando, por Provimento, a pro-
vidência a ser tomada ou a corrigenda a se 
fazer. 

VI – investigar se há crimes eleitorais a re-
primir e se os processos em andamento 
têm curso normal; 

VII – comunicar, ao Tribunal, a falta grave ou 
o procedimento que não lhe couber apre-
ciar;

VIII – aplicar, ao Escrivão Eleitoral ou Ser-
vidor do Cartório, a pena disciplinar de ad-
vertência, censura ou suspensão de até 30 
(trinta) dias, conforme a gravidade da falta, 
apurada em procedimento de sua compe-
tência, obedecidos os princípios da ampla 
defesa e do contraditório;

IX – cumprir e fazer cumprir as determina-
ções do Tribunal; 

X – orientar os Juízes Eleitorais, relativa-
mente à regularidade dos serviços nos res-
pectivos Juízos e Cartórios; 

XI – fiscalizar o cumprimento de cartas ro-
gatórias, de ordem e precatórias. 

Parágrafo único. A incumbência prevista no 
inciso VIII, deste artigo, não exclui a dos res-
pectivos Juízes Eleitorais.

Art. 21-A. Serão distribuídas ao Corregedor Re-
gional Eleitoral as seguintes matérias:

I – representação por desvio de finalidade 
na realização da propaganda partidária; 

II – pedidos de investigação judicial eleitoral 
para apurar o uso indevido, desvio ou abuso 
do poder econômico ou do poder de autori-
dade, ou utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social, em benefício 
de candidato ou de partido político (art. 22 
da LC nº 64/90); 

III – denúncia sobre irregularidade come-
tida por Juiz Eleitoral ou servidor da Zona 
Eleitoral.

Parágrafo único. A cumulação de pedidos 
de direito de resposta ou de aplicação de 
multa por propaganda eleitoral extemporâ-
nea com desvio de finalidade da propagan-
da partidária não alterará a competência do 
Corregedor Regional para conhecer da ma-
téria.

Art. 22. Cabe, ainda, ao Corregedor Regional 
Eleitoral: 

I – escolher o seu Assessor, bem como os 
demais auxiliares do Órgão, ficando a seu 
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encargo a concessão, aos mesmos, de férias 
e licenças; 

II – manter, na devida ordem, o Gabinete 
da Corregedoria e exercer a fiscalização de 
seus serviços; 

III – proceder, nas reclamações, à correição 
que se impuser, a fim de determinar as pro-
vidências cabíveis;

IV – comunicar, ao Presidente do Tribunal, a 
sua ausência, quando se locomover, em cor-
reição, para qualquer Zona Eleitoral fora da 
Capital; 

V – convocar, à sua presença, o Juiz Eleitoral 
da Zona que deva, pessoalmente, prestar 
informações de interesse para a Justiça Elei-
toral ou indispensáveis à solução de caso 
concreto; 

VI – exigir, quando em correição na Zona 
Eleitoral, que o Oficial do Registro Civil in-
forme os óbitos de pessoas alistáveis ocor-
ridos nos 02 (dois) meses anteriores à sua 
fiscalização, a fim de apurar se está sendo 
observada a legislação em vigor; 

VII – designar, nas Comarcas onde houver 
mais de 01 (uma) Zona Eleitoral, o Juízo 
competente para cumprimento de cartas 
rogatórias, de ordem e precatórias.

Art. 23. Concluindo o Corregedor Regional Elei-
toral que o Servidor deva ser destituído do ser-
viço eleitoral, remeterá ao Tribunal o processo 
acompanhado de relatório. 

Art. 24. Os Provimentos emanados da Correge-
doria Regional Eleitoral vinculam os Juízes Elei-
torais que lhes devem dar imediato e preciso 
cumprimento. 

Art. 25. No desempenho de suas atribuições, 
o Corregedor Regional Eleitoral se locomoverá 
para as Zonas Eleitorais nos seguintes casos: 

I – por determinação do Tribunal Superior 
Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral ou 
de sua Presidência; 

II – a requerimento do Procurador Regional 
Eleitoral, aprovado pelo Tribunal Regional 
Eleitoral;

III – a pedido, devidamente justificado, de 
Juiz Eleitoral; 

IV – a requerimento de partido político ou 
coligação partidária, deferido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral; 

V – sempre que entender necessário. 

Art. 26. Nas correições realizadas em Zonas Elei-
torais do Interior, o Corregedor Regional Eleito-
ral designará, como Escrivão, Servidor da Cor-
regedoria ou Serventuário lotado na Comarca, 
devendo a escolha recair, no impedimento des-
te, de preferência, em Servidor Público Federal, 
Estadual ou Municipal.

§ 1º Nas correições realizadas na Capital, 
funcionará, como Escrivão, Servidor da Cor-
regedoria.

§ 2º O Servidor designado como Escrivão 
ad hoc funcionará independentemente de 
novo compromisso do seu cargo, sendo seu 
serviço considerado munus público. 

Art. 27. Na correição a que proceder, verificará 
o Corregedor Regional Eleitoral se, após os plei-
tos, estão sendo aplicadas as multas aos eleito-
res faltosos e, ainda, aos que não se alistaram 
nos prazos determinados por lei. 

Art. 28. No mês de dezembro de cada ano, o 
Corregedor Regional Eleitoral apresentará ao 
Tribunal relatório anual de suas atividades, ins-
truindo-o com elementos elucidativos e ofere-
cendo sugestões que devam ser examinadas no 
interesse da Justiça Eleitoral.

Art. 29. Nas diligências a serem realizadas, o 
Corregedor Regional Eleitoral, quando solicitar, 
será acompanhado de Membro do Tribunal e do 
Procurador Regional Eleitoral, do seu Substituto 
ou de Procurador especialmente designado. 

Art. 30. Qualquer eleitor, partido político ou 
coligação partidária poderá se dirigir ao Corre-
gedor Regional Eleitoral, relatando fatos e indi-
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cando provas, e pedir abertura de investigação 
para apurar o uso indevido do poder econômi-
co, desvio ou abuso de poder de autoridade, em 
benefício de candidato, partido político ou coli-
gação partidária. 

Parágrafo único. O Corregedor Regional 
Eleitoral, verificada a idoneidade da denún-
cia, procederá ou mandará proceder a in-
vestigações, regendo-se estas, no que lhes 
for aplicável, pela legislação vigente.

TÍTULO III

Da Procuradoria Regional Eleitoral 

Art. 31. Servirá como Procurador Regional Elei-
toral, junto ao Tribunal, Procurador da Repúbli-
ca no Estado ou Procurador da República desig-
nado pelo Procurador-Geral da República. 

§ 1º Substituirá o Procurador Regional Elei-
toral, em suas faltas e impedimentos, o seu 
Substituto legal. 

§ 2º Mediante prévia autorização do Pro-
curador-Geral da República, pode o Pro-
curador Regional Eleitoral requisitar, para 
auxiliá-lo nas suas funções, Membros do 
Ministério Público local, não tendo estes, 
porém, assento nas sessões do Tribunal 
(art. 27, § 4º, do CE).

Art. 32. Incumbe ao Procurador Regional Eleito-
ral (arts. 24 e 27, § 3º, do CE): 

I – manifestar-se nas sessões do Tribunal, na 
forma da Lei;

II – exercer a ação penal pública e promovê-
-la até o final, ou requerer o arquivamento 
de inquérito policial ou de peças de infor-
mações, em feitos de competência originá-
ria do Tribunal; 

III – oficiar em todos os recursos encami-
nhados ao Tribunal, quando não for recor-
rente; 

IV – manifestar-se, por escrito ou oralmen-
te, em todos os assuntos submetidos à deli-
beração do Tribunal, quando solicitada sua 
audiência por qualquer dos Juízes ou por 
iniciativa sua, se entender necessário;

V – representar, ao Tribunal, sobre a fiel ob-
servância das leis eleitorais, especialmente 
quanto à sua aplicação uniforme em toda a 
Circunscrição;

VI – requisitar e requerer diligências, certi-
dões e esclarecimentos necessários ao de-
sempenho de suas atribuições; 

VII – acompanhar, quando solicitado, nas 
diligências a serem realizadas, o Corregedor 
Regional Eleitoral, pessoalmente ou por in-
termédio de Procurador especialmente de-
signado; 

VIII – solicitar, ao Chefe do Ministério Públi-
co local, a indicação do Substituto, nos ca-
sos de inexistência de Promotor que oficie 
perante a Zona Eleitoral, impedimento ou 
recusa justificada;

IX – adotar a providência a que se refere o 
artigo 224, § 1º, do Código Eleitoral; 

X – representar, ao Tribunal, para que deter-
mine o exame da escrituração dos partidos 
políticos e a apuração de qualquer ato que 
viole as prescrições legais ou estatutárias a 
que, em matéria financeira, aqueles ou seus 
filiados estejam sujeitos, nos termos da le-
gislação em vigor; 

XI – funcionar junto à Comissão Apuradora 
de Eleições constituída pelo Tribunal; 

XII – exercer outras atribuições que lhe fo-
rem conferidas por lei. Parágrafo único. As 
proposições da Procuradoria Regional Elei-
toral serão submetidas à apreciação do Tri-
bunal por escrito ou oralmente.

Art. 33. O Procurador Regional Eleitoral poderá 
solicitar, quando necessário, servidores do Tri-
bunal, a fim de auxiliarem os trabalhos da Pro-
curadoria Regional Eleitoral. 
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Art. 34. O prazo para o Procurador Regional Elei-
toral emitir parecer é de 05 (cinco) dias úteis, 
contado da data do recebimento do processo, 
salvo no caso de outro prazo fixado em lei. 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput 
deste artigo poderá ser dilatado, quando 
justificado pelo acúmulo de serviço ou volu-
me de processos.

TÍTULO IV

Do Funcionamento Do Tribunal

CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS EM GERAL

Art. 35. Os feitos terão sua distribuição deter-
minada, nos próprios autos, pelo Presidente do 
Tribunal, processando-se, automaticamente, 
por sistema informatizado, obedecendo à or-
dem de entrada das petições na Seção de Co-
municações Administrativas, responsável pelo 
protocolo da Secretaria do Tribunal, de modo 
que assegure equivalência na divisão dos traba-
lhos entre os Juízes do Colegiado.

§ 1º As petições serão protocoladas na 
Secretaria do Tribunal, no mesmo dia do 
recebimento, devendo a Seção de Comu-
nicações Administrativas proceder ao en-
caminhamento imediato da petição ou, em 
caso de impossibilidade, na primeira hora 
de expediente do dia seguinte.

§ 2º A distribuição será feita por classes e, 
nessas, alternadamente, de modo a assegu-
rar a equivalência dos trabalhos, por rodí-
zio, entre os Juízes do Tribunal.

§ 3º Tratando-se de recursos, a distribuição 
será procedida no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas, segundo a ordem decrescente 
de antiguidade dos Membros do Tribunal.

§ 4º No caso de impedimento do Juiz, será 
redistribuído o feito, adotando-se ulterior 
compensação.

§ 5º Ocorrendo afastamento do Relator, a 
qualquer título, os processos em poder do 
mesmo e aqueles em que tenha lançado 
relatório, como os que pôs em Mesa para 
julgamento, passarão, automaticamente, 
ao seu Sucessor ou Substituto, conforme o 
caso.

§ 6º Quando dos afastamentos, por motivo 
de licença, férias ou ausências por mais de 
15 (quinze) dias, caso não haja Substituto 
ou o mesmo não tenha sido convocado, o 
feito será redistribuído, mediante oportuna 
compensação.

§ 7º Quando o afastamento não ensejar 
substituição, sendo por um período igual ou 
superior a 03 (três) dias, serão redistribuí-
dos, mediante posterior compensação, os 
habeas corpus, habeas data, os mandados 
de segurança e os de injunção, bem como 
os feitos que reclamem urgente solução.

§ 8º Prosseguirá o julgamento que tiver sido 
iniciado, ainda que o Juiz afastado seja o Re-
lator, computando-se os votos já proferidos.

§ 9º Na distribuição por prevenção, vigoran-
te para cada eleição, observar-se-á o dispos-
to no artigo 260, do Código Eleitoral.

§ 10. Os feitos de qualquer natureza serão 
distribuídos por dependência quando se re-
lacionarem por conexão ou continência.

§ 11. As distribuições que forem feitas por 
dependência serão oportunamente com-
pensadas.

§ 12. Da distribuição dos feitos, dar-se-á pu-
blicidade mediante aviso afixado no quadro 
existente na entrada da Secretaria Judiciária 
do Tribunal, contendo os números dos pro-
cessos, suas classes e nomes das partes e 
dos Relatores.

§ 13. Publicar-se-á, mensalmente, no Diário 
da Justiça, a estatística dos feitos distribuí-
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dos, observando-se a ordem decrescente 
de antigüidade.

§ 14. As petições dirigidas ao Presidente, re-
lacionadas com processos já distribuídos e 
em tramitação, serão diretamente encami-
nhadas ao respectivo Relator.

Art. 36. Os feitos deste Tribunal obedecerão à 
seguinte classificação:

DENOMINAÇÃO DA 
CLASSE SIGLA CÓDIGO

Ação Cautelar AC 1

Ação de Impugnação de 
Mandato Eletivo AIME 2

Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral AIJE 3

Ação Penal AP 4

Ação Rescisória AR 5

Apuração de Eleição AE 7

Conflito de Competência CC 9

Consulta Cta 10

Correição Cor 11

Criação de Zona Eleitoral 
ou Remanejamento CZER 12

Embargos à Execução EE 13

Exceção Exc 14

Execução Fiscal EF 15

Habeas Corpus HC 16

Habeas Data HD 17

Inquérito Inq 18

Instrução Inst 19

Mandado de Injunção I 21

Mandado de Segurança MS 22

Pedido de Desaforamen-
to PD 23

Petição Pet 24

Prestação de Contas PC 25

Processo Administrativo PA 26

Propaganda Partidária PP 27

Reclamação Rcl 28

Recurso contra Expedi-
ção de Diploma RCED 29

Recurso Eleitoral RE 30

Recurso Criminal RC 31

Recurso em Habeas 
Corpus RHC 33

Recurso em Habeas Data RHD 34

Recurso em Mandado de 
Injunção RMI 35

Recurso em Mandado de 
Segurança RMS 36

Registro de Candidatura RCand 38

Registro de Comitê Fi-
nanceiro RCF 39

Registro de Órgão de 
Partido Político em 
Formação

ROPPF 40

Representação Rp 42

Revisão Criminal RvC 43

Revisão do Eleitorado RvE 44

Suspensão de Seguran-
ça/Liminar SS 45

Parágrafo único. O registro dos feitos far-
-se-á em numeração contínua e seriada em 
cada uma das classes previstas no caput 
deste artigo. 

Art. 36-A. Na classificação dos feitos de que tra-
ta o artigo antecedente, devem ser observadas 
as seguintes regras:

I – a classe Ação Cautelar (AC) compreende 
todos os pedidos de natureza cautelar;

II – a classe Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral (AIJE) compreende as ações que 
incluem o pedido previsto no art. 22 da Lei 
Complementar no 64/90;
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III – a classe Ação Rescisória (AR), neste Tri-
bunal Regional, somente é cabível em ma-
téria não eleitoral, aplicando-se a essa clas-
se a legislação processual civil;

IV – a classe Apuração de Eleição (AE) en-
globa também os respectivos recursos;

V – a classe Conflito de Competência (CC) 
abrange todos os conflitos que ao Tribunal 
cabe julgar;

VI – a classe Correição (Cor) compreende as 
hipóteses previstas no art. 71, § 4º, da Lei 
nº 4.737/1965 (Código Eleitoral);

VII – a classe Criação de Zona Eleitoral ou 
Remanejamento (CZER) compreende a cria-
ção de zona eleitoral e quaisquer outras al-
terações em sua organização;

VIII – a classe Embargos à Execução (EE) 
compreende as irresignações do devedor 
aos executivos fiscais impostos em matéria 
eleitoral;

IX – a classe Execução Fiscal (EF) compreen-
de as cobranças de débitos inscritos na dívi-
da ativa da União;

X – a classe Instrução (Inst) compreende a 
regulamentação da legislação eleitoral e 
partidária, bem como as instruções de que 
trata o artigo 15, inciso XII, deste Regimen-
to.

XI – a classe Mandado de Segurança (MS) 
engloba o mandado de segurança coletivo;

XII – a classe Prestação de Contas (PC) 
abrange as contas de campanha eleitoral 
e a prestação anual de contas dos partidos 
políticos;

XIII – a classe Processo Administrativo (PA) 
compreende os procedimentos que versam 
sobre requisições de servidores, pedidos 
de servidor ativo e inativo que importe em 
alteração de vencimentos ou proventos, e 
outras matérias administrativas que, a crité-
rio da Presidência, devam devem ser apre-

ciadas distribuídas para pronunciamento do 
Tribunal.

XIV – a classe Propaganda Partidária (PP) 
refere-se aos pedidos de veiculação de pro-
paganda partidária gratuita em bloco ou em 
inserção na programação das emissoras de 
rádio e televisão;

XV – a Reclamação (Rcl) é cabível para pre-
servar a competência do Tribunal ou garan-
tir a autoridade das suas decisões, e nas 
hipóteses previstas na legislação eleitoral e 
nas instruções expedidas pelo Tribunal;

XVI – as classes Recurso em Habeas Cor-
pus (RHC), Recurso em Habeas Data (RHD), 
Recurso em Mandado de Segurança (RMS) 
e Recurso em Mandado de Injunção (RMI) 
compreendem os recursos interpostos con-
tra decisão proferida pelo juízo eleitoral em 
processos de Habeas Corpus, Habeas Data, 
Mandado de Segurança e Mandado de In-
junção, respectivamente .

XVII – a classe Revisão de Eleitorado (RvE) 
compreende as hipóteses de fraude em 
proporção comprometedora no alistamento 
eleitoral, além dos casos previstos na legis-
lação eleitoral;

XVIII – a classe Petição (Pet) compreende os 
expedientes que não tenham classificação 
específica, nem sejam acessórios ou inci-
dentes.

§ 1º O registro na respectiva classe proces-
sual terá como parâmetro a classe eventual-
mente indicada pela parte na petição inicial 
ou no recurso, não cabendo sua alteração 
pelo serviço administrativo.

§ 2º Não sendo indicada pela parte a res-
pectiva classe processual, caberá ao serviço 
administrativo registrá-la de ofício, tendo 
como parâmetro os fatos narrados, a causa 
de pedir e o pedido constantes na petição 
inicial ou no recurso.

§ 3º Havendo equívoco ou erro grosseiro na 
indicação da classe feita pela parte ou reali-
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zada de ofício pelo serviço administrativo, o 
Juiz Relator determinará a sua reautuação.

§ 4º Eventuais dúvidas que surgirem na 
classificação dos feitos serão resolvidas pela 
Presidência do Tribunal.

Art. 36-B Não se alterará a classe do processo:

I – pela interposição de Agravo Regimental 
(AgR) e de Embargos de Declaração (ED);

II – pelos pedidos incidentes ou acessórios;

III – pela impugnação ao registro de candi-
datura;

IV – pela instauração de tomada de contas 
especial;

V – pela restauração de autos.

Art. 36-C. Os recursos de Embargos de Declara-
ção (ED) e Agravo Regimental (AgR), assim como 
a Questão de Ordem (QO), terão suas siglas 
acrescidas às siglas das classes processuais em 
que forem apresentados.

Parágrafo único. As siglas a que se refere a 
cabeça deste artigo serão acrescidas à es-
querda da sigla da classe processual, sepa-
radas por hífen, observada a ordem crono-
lógica de apresentação, sem limite quanto 
à quantidade de caracteres da nova sigla 
formada.

Art. 36-D. Os processos de competência da 
Corregedoria Regional Eleitoral que devam ser 
apreciados pelo Tribunal serão registrados na 
respectiva classe processual e distribuídos pela 
Secretaria Judiciária ao corregedor eleitoral.

Art. 37. A tramitação dos feitos será registrada 
no sistema informatizado de dados.

Parágrafo único. As partes e seus procura-
dores terão acesso a relatórios impressos 
da situação atualizada do andamento dos 
feitos.

Art. 38. A restauração dos autos perdidos terá 
a numeração destes e serão encaminhados ao 

mesmo Relator, ao seu Substituto ou seu Suces-
sor.

Parágrafo único. Encontrados os autos ori-
ginais, nestes se prosseguirá, após apensa-
dos os da restauração.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES

Art. 39. O Tribunal reunir-se-á, em sessões ordi-
nárias, 02 (duas) vezes por semana, até o máxi-
mo de 08 (oito) por mês.

§ 1º No período eleitoral, o limite do núme-
ro mensal de sessões será de 15 (quinze).

§ 2º Por conveniência do serviço, poderão 
os Membros se reunir em sessões extraor-
dinárias, convocadas pelo Presidente ou 
pelo próprio Tribunal.

§ 3º As sessões serão públicas.

§ 4º Caberá à Secretaria Judiciária organizar 
e publicar a pauta de julgamento, obede-
cida a ordem do art. 43 deste Regimento, 
cientificando, por meio eletrônico, os Mem-
bros do Tribunal e o Procurador Regional 
Eleitoral de seu teor com antecedência mí-
nima de 6 (seis) horas do início da respecti-
va sessão.

§ 5º Salvo as hipóteses previstas em lei e 
neste Regimento, a inclusão do processo 
em pauta de julgamento deverá ser publi-
cada no Diário de Justiça com pelo menos 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência 
à sessão de julgamento, o que será certifica-
do nos autos. 

§ 6º A identificação das partes e de seus 
advogados, e a data da respectiva sessão 
de julgamento deverão constar, obrigatoria-
mente, do expediente a ser publicado.

§ 7º O Tribunal deliberará por maioria de 
votos, em Sessão Pública, com a presença 
da maioria de seus membros. 
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§ 8º No caso de impedimento, suspeição ou 
afastamento de algum de seus Membros e 
não havendo quorum para deliberação, será 
convocado o Membro Substituto da mesma 
classe ou será designada uma nova sessão 
para julgamento.

§ 9º Excepcionalmente será admitido o jul-
gamento com o quorum incompleto em 
caso de impedimento ou suspeição do juiz 
titular da classe de advogado e 16 impossi-
bilidade jurídica de convocação de juiz subs-
tituto. 

§ 10. Durante o recesso judiciário, o Tribu-
nal reunir-se-á apenas extraordinariamen-
te, quando convocado pela Presidência.

Art. 39-A. O Relator solicitará à Secretaria Judi-
ciária a inclusão do feito em pauta de julgamen-
to.

§ 1º É facultado ao Relator indicar a data da 
sessão em que deseja ter incluído o proces-
so em pauta.

§ 2º Para fins do disposto no parágrafo an-
terior, a indicação deverá ser apresentada 
na Secretaria Judiciária com antecedência 
mínima de 8 (oito) dias da data designada 
para julgamento. 

§ 3º Se o Relator não indicar a data de jul-
gamento ou se não for atendido o prazo do 
parágrafo anterior, caberá à Secretaria Ju-
diciária providenciar a inserção do feito em 
pauta para julgamento na primeira sessão 
desimpedida.

Art. 39-B. Independem de publicação de pauta: 

I – os processos com pedido de vista, até 2 
(duas) sessões subsequentes, ou se o Juiz, 
no momento que formular o respectivo pe-
dido de vista, já consignar na própria sessão 
o dia que apresentará o seu voto, que será 
registrado na ata da sessão.

II – os processos retirados de pauta du-
rante a sessão de julgamento, até 2 (duas) 
sessões subsequentes, ou se o Juiz, no mo-
mento que formular o respectivo pedido de 

retirada de pauta, consignar o dia que os 
autos retornarão a julgamento, que será re-
gistrado na ata da sessão.

III – o julgamento de Habeas Corpus, Habe-
as Data, Mandados de Injunção e os respec-
tivos recursos. 

IV- o julgamento de Embargos Declaratórios 
e Agravos Regimentais, e ainda os Conflitos 
de Competência, Exceções de Suspeição, 
Impedimento e Incompetência, Consultas e 
Processos Administrativos. 

V – as questões de ordem sobre o processa-
mento dos feitos. 

VI – outros feitos, quando em lei ou por re-
solução do Tribunal Superior Eleitoral, essa 
exigência ficar dispensada. 

§ 1º A inclusão de processo que dispensar 
publicação de pauta deverá ser comunicada 
à Secretaria Judiciária pelo respectivo Rela-
tor até 12 (doze) horas antes da sessão, res-
salvadas as hipóteses de feitos que exigirem 
soluções urgentes. 

§ 2º No dia da sessão, será afixada a pauta 
de julgamento no quadro de avisos existen-
te no átrio do Plenário do Tribunal, com an-
tecedência mínima de 6 (seis) horas do seu 
início. 

Art. 39-C. Os processos que não forem julga-
dos na mesma assentada serão incluídos nas 
sessões subsequentes, independentemente de 
nova publicação de pauta.

Art. 39-D. Quando o Tribunal houver convertido 
o julgamento em diligência, o feito será nova-
mente incluído em pauta, mediante publicação 
no Diário de Justiça.

Art. 39-E. Na eventual falta ou impedimento do 
Desembargador Presidente, as Sessões serão 
presididas pelo Desembargador Vice-Presiden-
te, observando-se quanto à votação o disposto 
no art. 18-A deste Regimento. 

§ 1º Na falta do Presidente e do Vice-Pre-
sidente, serão convocados os Desembarga-
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dores substitutos, cabendo o exercício da 
Presidência ao Desembargador substituto 
mais antigo. 

§ 2º Em casos de ausência, impedimento ou 
suspeição dos membros da Classe de De-
sembargador, a presidência da Sessão será 
exercida pelo Juiz efetivo mais antigo que a 
esta estiver presente”.

Art. 40. Durante as sessões, ocupará o Presiden-
te o centro da mesa, sentando-se, à sua direita, 
o Procurador Regional Eleitoral e, à sua esquer-
da, o Secretário da sessão, seguindo-se-lhe, ao 
lado direito, o Vice-Presidente, o Juiz Federal e o 
Jurista mais antigo, e, ao lado esquerdo, os dois 
Juízes de Direito e o Jurista mais novo. 

§ 1º O Juiz reconduzido permanecerá na po-
sição antes ocupada, salvo se houver alte-
ração na ordem de antiguidade dos demais 
Membros da Corte. 

§ 2º Nos casos de vacância do cargo, licença 
ou férias dos Juízes efetivos, serão convoca-
dos os respectivos Juízes substitutos, na or-
dem de antiguidade de cada classe.

§ 3º Em caso de substituição temporária, 
o Membro substituto convocado ocupará 
o lugar do Membro substituído, exceto o 
substituto do Presidente, que tomará as-
sento no lugar do Desembargador Vice-Pre-
sidente que assumir a Presidência.

§ 4º Ficará vazia a cadeira do Juiz que não 
comparecer à Sessão e não for substituído, 
ou dela se retirar, permanecendo inalterá-
veis os lugares. 

Art. 40-A. Atuará como Secretário das Sessões o 
titular da Secretaria Judiciária e, em seus impe-
dimentos ou faltas, o seu substituto legal. 

§ 1º Caberá ao Secretário de Sessões regis-
trar a votação e o resultado do julgamento 
dos processos constantes da pauta, bem 
como lavrar a respectiva ata da Sessão.

§ 2º Para fins de cumprimento do disposto 
no parágrafo anterior, o Secretário de Ses-

sões poderá ser auxiliado por outros servi-
dores da Secretaria do Tribunal.

§ 3º Quando autorizado pela Presidência, 
o servidor que auxiliar o Secretário de Ses-
sões poderá sentar-se ao seu lado esquer-
do. 

Art. 40-B. Com objetivo de otimizar os trabalhos 
durante as Sessões, os Membros do Tribunal, o 
Procurador Regional Eleitoral e o Secretário de 
Sessões poderão utilizar microcomputadores e 
sistemas informatizados para anotação e regis-
tro de dados, 18 consulta e acompanhamento 
de processos e decisões, visualização de relató-
rios, votos, pareceres e outras peças processu-
ais, bem como para comunicação eletrônica.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal 
poderá baixar instruções específicas para 
disciplinar o uso do sistema informatizado 
de que trata este artigo.

Art. 41. Em caso de 02 (dois) Juízes, de igual 
classe ou não, tomarem posse na mesma data, 
considerar-se-á mais antigo: 

I – o que houver servido, há mais tempo, 
como Suplente; 

II – o nomeado ou o indicado, há mais tem-
po, pelo respectivo Tribunal; 

III – o mais idoso. 

Parágrafo único. Ocorrendo recondução 
para o biênio consecutivo, contar-se-á a an-
tiguidade da data da primeira posse.

Art. 42. Observar-se-á, nas sessões, a seguinte 
ordem dos trabalhos: 

I – abertura e verificação do número de Juí-
zes presentes; 

II – leitura, discussão e aprovação da ata da 
sessão anterior; 

III – leitura do expediente; 

IV – discussão e votação dos feitos judiciá-
rios e dos processos administrativos e pro-
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clamação dos seus resultados pelo Presi-
dente; 

V – comunicações; 

VI – publicações de Acórdãos e Resoluções. 

Art. 43. Ressalvado o julgamento dos processos 
de registro de candidatos, na discussão e deci-
são dos feitos judiciários constantes da pauta, 
observar-se-á a seguinte ordem:

I – habeas corpus; 

II – habeas data; 

III – mandados de segurança; 

IV – mandados de injunção; 

V – recursos interpostos; 

VI – qualquer outra matéria submetida ao 
conhecimento do Tribunal.

Parágrafo único. Por conveniência do servi-
ço e a juízo do Tribunal, poderá ser modifi-
cada a ordem estabelecida neste artigo. 

Art. 44. As atas das sessões, onde se resumirá, 
com clareza, tudo o que nelas houver ocorrido, 
na ordem enumerada no artigo 42, serão digita-
das em folhas soltas, para encadernação poste-
rior, assinadas pelo Presidente e subscritas pelo 
Secretário da sessão.

Art. 45. Serão solenes as sessões destinadas à 
posse da Mesa do Tribunal, a comemorações e à 
recepção a pessoas eminentes. 

Parágrafo único. Nas sessões do Tribunal 
e nas audiências, será obrigatório o uso de 
vestes talares pelos Membros, pelo Procu-
rador Regional Eleitoral e pelo Secretário.

CAPÍTULO III
DO RELATOR 

Art. 46. Funcionará como Relator o Juiz a quem 
houver sido distribuído o feito, cumprindo-lhe, 
em regra: 

I – ordenar o processo até o julgamento; 

II – delegar atribuições aos Juízes Eleitorais 
para o cumprimento de diligências; 

III – presidir as audiências necessárias à ins-
trução; 

IV – nomear curador ao réu, quando for o 
caso; 

V – expedir ordem de prisão ou de soltura; 

VI – homologar pedido de desistência e jul-
gar os incidentes, em matéria não compre-
endida na competência do Tribunal; 

VII – proceder, nas revisões criminais, na 
forma do disposto no artigo 625 e seus pa-
rágrafos, do Código de Processo Penal;

VIII – determinar a abertura de vistas dos 
autos ao Procurador Regional Eleitoral; 

IX – decidir sobre a produção de prova ou a 
realização de diligência; 

X – levar o processo à Mesa para julgamen-
to dos incidentes suscitados ex officio, pelas 
partes e pelo Procurador Regional Eleitoral; 

XI – conceder liminares; 

XII – decretar, nos mandados de segurança 
e de injunção, a perempção ou a caducida-
de da medida liminar, ex officio ou a reque-
rimento do Procurador Regional Eleitoral, 
nos casos previstos em lei; 

XIII – admitir assistente nos processos cri-
minais de competência do Tribunal, após 
ouvido o Procurador Regional Eleitoral; 

XIV – determinar os atos necessários à ins-
trução dos processos de competência ori-
ginária do Tribunal e dos que subirem em 
grau de recurso; 

XV – executar ou fazer executar as decisões 
proferidas pelo Tribunal; 

XVI – suscitar a incompetência do Tribunal; 
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XVII – desempenhar as demais atribuições 
que lhe forem conferidas por lei ou por este 
Regimento. 

Parágrafo único. Das decisões do Relator, 
caberá recurso para o Tribunal.

Art. 47. Inexistindo preceito legal, será de 08 
(oito) dias o prazo do Relator para exame do fei-
to, salvo motivo justificado.

CAPÍTULO IV
DO REVISOR 

Art. 48. Nos processos em que for exigida a Re-
visão, funcionará como Revisor o Juiz imediato 
em antiguidade ao Relator. 

§ 1º Em relação ao Juiz mais novo, funciona-
rá como Revisor o Juiz mais antigo. 

§ 2º Nos casos de impedimento, suspeição 
e afastamento, será o Revisor substituído, 
automaticamente, pelo Juiz imediatamente 
mais antigo. 

Art. 49. Em caso de substituição definitiva do 
Relator, será também substituído o Revisor, na 
forma do disposto no artigo anterior. 

Art. 50. Tratando-se de recurso contra a expe-
dição de diploma, os autos, uma vez devolvidos 
pelo Relator, com o respectivo relatório, serão 
conclusos ao Revisor, que deverá devolvê-los 
em 04 (quatro) dias (art. 271, § 1º, do CE).

Art. 51. Cabe ao Revisor: 

I – solicitar as diligências que entender ne-
cessárias; 

II – confirmar o relatório ou solicitar ao Re-
lator que o complete ou retifique; 

III – pedir, ao Presidente do Tribunal, desig-
nação de dia para julgamento;

IV – determinar a juntada de petição en-
quanto os autos lhe estiverem conclusos, 
submetendo a matéria, desde logo, confor-
me o caso, à consideração do Relator.

CAPÍTULO V
DO PREPARO E JULGAMENTO  

DOS FEITOS 

Art. 52. O julgamento dos feitos far-se-á sem a 
participação do Revisor, podendo, entretanto, 
deles, pedir vista qualquer Juiz. 

§ 1º Excetuam-se da regra contida no ca-
put deste artigo as ações de impugnação de 
mandato eletivo, as ações penais originá-
rias, os recursos criminais e os de expedição 
de diploma. 

§ 2º O pedido de vista não impedirá a vota-
ção pelos Juízes que se tenham por habilita-
dos em fazê-lo, devendo o Juiz que o formu-
lou restituir os autos no prazo de 03 (três) 
dias, no máximo, contado do dia do pedido, 
prosseguindo o julgamento do feito na pri-
meira sessão subsequente àquele prazo.

Art. 53. Anunciado o julgamento e concluído o 
relatório, cada uma das partes poderá produzir 
sustentação oral durante 10 (dez) minutos (art. 
272, caput, do CE), facultando-se, em seguida, o 
uso da palavra ao Procurador Regional Eleitoral, 
pelo mesmo prazo. 

§ 1º Quando se tratar de julgamento de re-
curso contra a expedição de diploma e ação 
de perda de mandato eletivo, cada parte 
terá 20 (vinte) minutos para sustentação 
oral, usando, em seguida, da palavra, o Pro-
curador Regional Eleitoral, pelo mesmo pra-
zo. 

§ 2º Não cabe sustentação oral nos julga-
mentos de Agravo Regimental, Arguição de 
Impedimento e Suspeição e Embargos de 
Declaração, neste último ainda que haja pe-
dido de aplicação de efeitos infringentes.

Art. 54. Prestados pelo Relator os esclarecimen-
tos solicitados pelos outros Juízes, anunciará o 
Presidente a discussão. 

Art. 55. Encerrada a discussão, o Presidente to-
mará os votos do Relator, em primeiro lugar, e, 
a seguir, dos demais Membros do Tribunal, na 
ordem de precedência regimental. 
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Parágrafo único. Se, iniciado o julgamento, 
for suscitada alguma preliminar, será facul-
tado às partes e ao Procurador Regional 
Eleitoral pronunciarem-se sobre a mesma. 

Art. 56. As decisões, cuja síntese será anunciada 
pelo Presidente, serão tomadas por maioria de 
votos.

Art. 57. Os Acórdãos e Resoluções respectivos 
serão redigidos pelo Relator, salvo se for venci-
do ou não estiver presente à Sessão, caso em 
que o Presidente designará para lavrá-lo o Juiz 
prolator do primeiro voto vencedor. 

§ 1º As Decisões serão publicadas no prazo 
de 05 (cinco) dias, salvo o previsto no artigo 
11, § 2º, da Lei Complementar nº 64/90. 

§ 2º As Decisões serão assinadas pelo Rela-
tor, salvo quando vencido, hipótese em que 
serão subscritas pelo Juiz Relator designa-
do.

TÍTULO V

Do Processo no Tribunal 

CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

Art. 58. Quando do julgamento de qualquer pro-
cesso, for arguida a inconstitucionalidade de lei 
ou de ato normativo do Poder Público, concer-
nente à matéria eleitoral, o Tribunal, concluído 
o relatório e ouvido o Procurador Regional Elei-
toral, em deliberando pela sua admissibilidade, 
suspenderá o julgamento para decidir sobre o 
incidente na primeira sessão subsequente. 

§ 1º A arguição de inconstitucionalidade in-
cidental poderá ser formulada por qualquer 
das partes, pelo Procurador Regional Eleito-
ral, pelo Relator e pelos demais Membros 
do Tribunal.

§ 2º A suspensão do julgamento ocorrerá 
sem prejuízo do que já se tenha decidido, 
independentemente da arguição. 

Art. 59. Na sessão seguinte, a prejudicial de in-
constitucionalidade será submetida a julgamen-
to e, consoante a solução adotada, decidir-se-á 
sobre o caso concreto. 

§ 1º A inconstitucionalidade de lei ou de ato 
do Poder Público somente será declarada 
pelo voto da maioria absoluta dos Membros 
do Tribunal.

§ 2º A eficácia da decisão acerca da incons-
titucionalidade restringir-se-á sempre à 
causa examinada.

CAPÍTULO II
DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA 

Seção I
DA INSTRUÇÃO 

Art. 60. Todo cidadão que tiver conhecimento 
de ilícito eleitoral, de competência originária do 
Tribunal Regional Eleitoral, poderá comunicá-
-lo, por escrito, fornecendo informações sobre o 
fato e a autoria, e indicando o tempo, o lugar e 
os elementos de convicção. 

Art. 61. O inquérito ou a representação sobre 
crime de competência originária do Tribunal 
será distribuído na forma deste Regimento. 

Art. 62. Distribuído o inquérito ou a representa-
ção, o Relator encaminhará os autos ao Procu-
rador Regional Eleitoral, que terá o prazo de 15 
(quinze) dias para oferecer denúncia, requerer 
diligências ou arquivamento.

§ 1º Se o indiciado estiver preso, o prazo 
previsto neste artigo será de 05 (cinco) dias. 

§ 2º Diligências complementares poderão 
ser requeridas pelo Procurador Regional 
Eleitoral e deferidas pelo Relator, com in-
terrupção do prazo previsto no caput deste 
artigo. 
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§ 3º Estando o réu preso, as diligências 
complementares requeridas pelo Procura-
dor Regional Eleitoral não interromperão o 
prazo para o oferecimento da denúncia, sal-
vo se o Relator, ao deferi-las, determinar o 
relaxamento da prisão. 

§ 4º A denúncia conterá os requisitos pre-
vistos na lei processual.

Art. 63. O Relator será o Juiz da instrução, que 
obedecerá ao contido nesta Seção, na Lei nº 
8.038/90 e, no que couber, ao disposto no pro-
cedimento comum do Código de Processo Pe-
nal. Art. 64. Incumbe ao Relator: 

I – determinar o arquivamento do inquérito 
ou de peças informativas, quando o reque-
rer o Ministério Público Eleitoral, ou subme-
ter o requerimento à decisão do Tribunal 
Pleno, incluindo os autos em pauta para jul-
gamento; 

II – decretar a extinção da punibilidade, nos 
casos previstos em lei; 

III – conceder ou denegar fiança; 

IV – examinar a legalidade da prisão em fla-
grante; 

V – decretar a prisão preventiva;

VI – decidir sobre a produção de qualquer 
prova ou a realização de qualquer diligên-
cia; 

VII – conceder a suspensão condicional do 
processo, nos termos da Lei nº 9.099/95. 

Parágrafo único. Além das atribuições de-
finidas neste Regimento, o Relator terá as 
atribuições que a legislação processual con-
ferir aos Juízes singulares. 

Art. 65. Se o Procurador Regional Eleitoral, ao 
invés de apresentar a denúncia, requerer o ar-
quivamento do inquérito policial ou de qual-
quer peça de informação, o Relator, no caso de 
considerar improcedentes as razões invocadas, 
adotará a providência prevista no artigo 28, do 
Código de Processo Penal.

Art. 66. Oferecida a denúncia pelo Procurador 
Regional Eleitoral, o Relator mandará intimar o 
denunciado para oferecer resposta escrita no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1º A intimação será encaminhada ao de-
nunciado por intermédio de autoridade ju-
diciária competente, devendo ser instruída 
com cópias da denúncia, do despacho do 
Relator e dos documentos por este indica-
dos.

§ 2º Poderá o denunciado instruir a respos-
ta com documentos, justificações ou outros 
elementos probatórios admitidos em Direi-
to. 

§ 3º Desconhecido o paradeiro do denun-
ciado, ou criando este dificuldades para que 
o Oficial cumpra a diligência, proceder-se-á 
à sua intimação por edital.

§ 4º Além dos requisitos previstos no Códi-
go de Processo Penal, o edital de intimação 
deverá conter o teor resumido da denúncia, 
para que o denunciado compareça ao Tribu-
nal, em 05 (cinco) dias, onde terá vista dos 
autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim 
de apresentar a resposta prevista no caput 
deste artigo. 

Art. 67. Apresentados com a resposta novos 
documentos, intimar-se-á o Ministério Público 
Eleitoral para se manifestar sobre eles, no prazo 
de 05 (cinco) dias. 

Art. 68. Apresentada ou não a resposta do de-
nunciado e ouvido, se for o caso, o Ministério 
Público Eleitoral, os autos serão conclusos ao 
Relator que pedirá para que o Tribunal delibere 
sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia.

§ 1º No julgamento de que trata este artigo, 
será facultada a sustentação oral, pelo pra-
zo de 15 (quinze) minutos, primeiro ao Mi-
nistério Público Eleitoral, depois à defesa. 

§ 2º Havendo co-réus, co-autores ou par-
tícipes do delito, se não tiverem o mesmo 
Defensor, o prazo será contado em dobro 
e dividido igualmente entre os Defensores, 
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salvo se convencionarem outra divisão do 
tempo. 

§ 3º Findos os debates e não tendo sido re-
queridas pelas partes novas diligências, o 
Tribunal passará a deliberar sobre o recebi-
mento ou a rejeição da denúncia. 

§ 4º Da decisão que receber a denúncia não 
caberá recurso. 

Art. 69. Recebida a denúncia, o Relator desig-
nará dia e hora para o interrogatório, determi-
nando a citação do denunciado e a intimação do 
Ministério Público Eleitoral.

Art. 70. O réu poderá, logo após o interrogató-
rio ou no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer ale-
gações escritas, arrolar testemunhas e protestar 
por outros meios de provas em Direito admiti-
dos. 

§ 1º Se o réu não constituir advogado, nem 
o indicar no interrogatório, o Relator lhe no-
meará Defensor, contando-se, da intimação 
deste, o prazo previsto neste artigo. 

§ 2º Se o réu não comparecer ao interroga-
tório, sem motivo justificado, também lhe 
será nomeado Defensor dativo, contando-
-se o prazo da defesa prévia a partir da inti-
mação deste. 

Art. 71. Apresentada ou não a defesa, proceder-
-se-á à inquirição das testemunhas, devendo 
aquelas arroladas na denúncia serem ouvidas 
em primeiro lugar.

Art. 72. O Relator ouvirá, pessoalmente, as tes-
temunhas ou delegará, mediante carta de or-
dem, a realização do interrogatório ou de outro 
ato da instrução. 

Art. 73. As partes poderão desistir do depoi-
mento de qualquer das testemunhas arroladas, 
se considerarem suficientes as provas já produ-
zidas. 

Parágrafo único. Manifestada a desistência, 
será ouvida a parte contrária e, haja ou não 
concordância, o Relator decidirá da conve-
niência de ouvir ou dispensar a testemunha. 

Art. 74. Se as testemunhas arroladas pela de-
fesa não forem encontradas e o denunciado, 
dentro de 03 (três) dias, não indicar outras em 
substituição, prosseguir-se-á nos demais termos 
do processo.

Art. 75. O Relator, quando julgar necessário, po-
derá ouvir outras testemunhas, além das referi-
das e das indicadas pelas partes. 

Art. 76. As testemunhas arroladas na denúncia 
serão ouvidas no prazo de 20 (vinte) dias, quan-
do o réu estiver preso, e de 40 (quarenta) dias, 
quando solto. 

§ 1º Esses prazos começarão a correr após o 
da defesa prévia. 

§ 2º A demora determinada por doença do 
réu ou do Defensor, ou por motivo de força 
maior, não será computada nos prazos fixa-
dos neste artigo. 

§ 3º No caso de enfermidade do Defensor, 
será ele substituído para o efeito do ato ou 
definitivamente.

Art. 77. Por expressa determinação do Relator, 
as intimações poderão ser feitas via postal com 
aviso de recebimento. 

Parágrafo único. A intimação do Ministério 
Público Eleitoral e do Defensor dativo será 
sempre pessoal. 

Art. 78. Concluída a inquirição das testemunhas, 
serão intimados o Ministério Público Eleitoral e 
a defesa, para requerimento de diligências, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo daquelas 
determinadas, de ofício, pelo Relator. 

Art. 79. Realizadas ou não as diligências, serão 
intimados o Ministério Público Eleitoral e a de-
fesa para, sucessivamente, apresentarem, no 
prazo de 15 (quinze) dias, alegações escritas.

§ 1º Será comum o prazo do Ministério Pú-
blico Eleitoral e do assistente, bem como o 
dos co-réus. 

§ 2º O Relator poderá, após as alegações 
escritas, determinar, de ofício, a realização 
de provas reputadas imprescindíveis para o 
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julgamento da causa, concedendo vista dos 
autos às partes, a fim de que se manifestem 
apenas sobre as novas provas produzidas. 

Art. 80. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias, sem efeito suspensivo, para o Tribunal, na 
forma deste Regimento, do despacho do Relator 
que: 

a) conceder ou denegar fiança; 

b) decretar a prisão preventiva; 

c) indeferir a produção de qualquer prova 
ou a realização de qualquer diligência.

Art. 81. Sempre que o Relator concluir a instru-
ção fora do prazo, consignará, nos autos, o mo-
tivo da demora. 

Art. 82. Finda a instrução, o Relator, no prazo de 
10 (dez) dias, fará relatório escrito e determina-
rá a remessa do processo ao Revisor.

Parágrafo único. O Juiz Revisor examinará 
os autos em prazo igual ao do Relator e pe-
dirá, ao Presidente do Tribunal, designação 
de dia para o julgamento.

Seção II
DO JULGAMENTO 

Art. 83. O julgamento será realizado nos termos 
da Lei nº 8.038/90 e deste Regimento. 

§ 1º Ao designar a sessão de julgamento, o 
Presidente determinará a intimação pessoal 
do réu, do seu Defensor e do Ministério Pú-
blico Eleitoral. 

§ 2º As testemunhas ouvidas na instrução 
também serão intimadas para o julgamen-
to, podendo a intimação ser realizada via 
postal com aviso de recebimento. 

§ 3º A Secretaria Judiciária expedirá cópias 
do relatório e as distribuirá entre os Mem-
bros do Tribunal.

Art. 84. Na sessão de julgamento, observar-se-á 
o seguinte: 

I – aberta a sessão, apregoadas as partes e 
as testemunhas arroladas e admitidas, pro-
ceder-se-ão às diligências preliminares; 

II – a seguir, será relatado o feito, resumin-
do o Relator as principais peças dos autos e 
as provas produzidas; 

III – Se algum dos Juízes solicitar a leitura in-
tegral dos autos ou de parte deles, o Relator 
poderá fazê-lo diretamente ou ordenar seja 
ela efetuada pelo Secretário. 

Parágrafo único. Se alguma das partes dei-
xar de comparecer, por motivo justificado, a 
sessão será adiada. 

Art. 85. Apresentado o relatório, as testemu-
nhas serão inquiridas, primeiramente pelo Rela-
tor, depois pelos Juízes que o quiserem e pelas 
Partes.

§ 1º Se algum Juiz entender necessária a oi-
tiva de testemunha que, intimada, não te-
nha comparecido, a sessão será suspensa 
para as providências devidas. 

§ 2º As testemunhas só serão dispensadas 
no final da instrução. 

Art. 86. Findas as inquirições e efetuadas as di-
ligências que o Relator ou o Tribunal houver de-
terminado, o Presidente dará a palavra, suces-
sivamente, ao Ministério Público Eleitoral, ao 
assistente da acusação, se houver, e ao Defen-
sor do denunciado, podendo, cada um, ocupar a 
tribuna durante 01 (uma) hora para sustentação 
oral.

Parágrafo único. Havendo mais de um réu 
ou co-réus, com Defensores diferentes, o 
prazo previsto neste artigo será de 02 (duas) 
horas, dividido igualmente entre os Defen-
sores, salvo se estes convencionarem de 
forma diferente. 

Art. 87. Encerrados os debates, o Tribunal pas-
sará a proferir o julgamento, podendo o Presi-
dente limitar a presença, no recinto, às partes e 
seus advogados, ou somente a estes, se o inte-
resse público o exigir. 
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Parágrafo único. A critério do Tribunal, o jul-
gamento poderá ser efetuado em 01 (uma) 
ou mais sessões.

CAPÍTULO III
DOS HABEAS CORPUS  

E HABEAS DATA 

Art. 88. Nos processos e julgamentos dos habe-
as corpus e habeas data, de competência origi-
nária do Tribunal, bem como nos recursos das 
decisões dos Juízes Eleitorais (art. 29, inc. I, alí-
nea “e”, do CE), observar-se-á, no que lhes for 
aplicável, o disposto na legislação específica.

Parágrafo único. O julgamento dos habeas 
corpus e habeas data independerá de publi-
cação de pauta.

CAPÍTULO IV
DOS MANDADOS DE SEGURANÇA E 

DE INJUNÇÃO 

Art. 89. Nos processos e julgamentos dos man-
dados de segurança e de injunção, de compe-
tência originária do Tribunal, bem como nos re-
cursos das decisões dos Juízes Eleitorais (art. 29, 
inc. I, alínea “e”, do CE), observar-se-á, no que 
couber, a legislação processual específica.

Parágrafo único. Independerão de publica-
ção de pauta os mandados de segurança e 
de injunção que forem levados a julgamen-
to na primeira sessão ordinária seguinte à 
conclusão dos autos ao Relator.

CAPÍTULO V
DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 

MANDATO ELETIVO 

Art. 90. A ação de impugnação de mandato 
eletivo será processada perante o Tribunal, nos 
casos de sua competência originária, com ob-

servância do disposto nos §§ 10 e 11, do artigo 
14, da Constituição da República, e das normas 
gerais do Código de Processo Civil, respeitados, 
no que couber, o procedimento previsto para 
a arguição de inelegibilidade e as normas regi-
mentais pertinentes. 

Art. 91. A petição inicial, instruída com as pro-
vas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude, será dirigida ao Presidente do Tribu-
nal. 

Art. 92. Distribuídos os autos, o Relator proce-
derá em conformidade com o disposto nos arti-
gos 284 e 285, do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. O prazo para propor e con-
testar a ação será de 15 (quinze) dias, con-
tado, no último caso, da data da juntada aos 
autos do mandado de citação. 

Art. 93. Decorrido o prazo para contestação, o 
Relator determinará as providências prelimina-
res que forem necessárias e, após, decidirá con-
forme o estado do processo: 

I – faltando qualquer das condições da ação 
e dos requisitos para a constituição e desen-
volvimento válidos da relação processual, 
extinguirá o processo sem julgamento do 
mérito; 

II – não ocorrendo qualquer das hipóteses 
previstas no inciso anterior, ordenará a pro-
dução das provas que julgar necessárias, 
designando dia e hora para a realização de 
audiência.

Art. 94. Da decisão do Relator que extinguir o 
processo, sem julgamento do mérito, caberá re-
curso para o Tribunal, no prazo de 03 (três) dias, 
contado da data da intimação. 

Art. 95. Encerrada a instrução, facultar-se-á às 
partes e ao Ministério Público Eleitoral o ofere-
cimento de alegações escritas, no prazo de 05 
(cinco) dias, sucessivamente. 

Parágrafo único. Lançado o relatório, será 
determinada a remessa dos autos ao Revi-
sor. 
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Art. 96. Na sessão de julgamento, poderão as 
partes e o Ministério Público Eleitoral sustentar, 
oralmente, suas razões, pelo tempo de 20 (vin-
te) minutos, cada um.

Art. 97. Nos recursos contra decisão de Juiz 
singular, em ação de impugnação de mandato, 
aplicar-se-ão, no que couber, as disposições do 
presente capítulo. 

CAPÍTULO VI
DA REVISÃO CRIMINAL 

Art. 98. Os pedidos de revisão criminal serão 
processados e julgados na forma do Código de 
Processo Penal.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS EM GERAL

Art. 99. Dos atos, resoluções ou despachos dos 
Juízes ou Juntas Eleitorais, caberá recurso para 
o Tribunal.

§ 1º Sempre que a lei não fixar prazo espe-
cial, o recurso deverá ser interposto em 03 
(três) dias da publicação do ato, resolução 
ou despacho (art. 258, do CE).

§ 2º Não serão admitidos recursos contra a 
votação ou a apuração, se não tiver havido 
impugnação, contra as irregularidades ou 
nulidades arguidas, perante as Mesas Re-
ceptoras, no ato da votação, ou perante as 
Juntas Eleitorais, no da apuração (arts. 149 
e 171, do CE).

§ 3º São preclusivos os prazos para inter-
posição de recurso, salvo quando nestes se 
discutir matéria constitucional (art. 259, do 
CE).

§ 4º O recurso em que se discutir matéria 
constitucional não poderá ser interpos-
to fora do prazo e, em se perdendo o pra-
zo numa fase própria, só em outra que se 

apresentar poderá ser interposto (art. 259, 
parág. único, do CE).

Art. 100. No Tribunal, nenhuma alegação escrita 
ou nenhum documento será oferecido por qual-
quer das partes, salvo o disposto no artigo 270, 
do Código Eleitoral.

Art. 101. O recurso será interposto por petição, 
devidamente fundamentada, dirigida ao Juiz 
Eleitoral, podendo ser acompanhada de novos 
documentos.

Parágrafo único. Se o recorrente se reportar 
à coação, fraude, uso de meios de que trata 
o artigo 237, do Código Eleitoral, ou a em-
prego de processo de propaganda ou capta-
ção de sufrágios vedado por lei dependente 
de prova a ser determinada pelo Tribunal, 
bastar-lhe-á indicar os meios a elas condu-
centes.

Art. 102. Os recursos eleitorais não terão efeito 
suspensivo.

Parágrafo único. A execução de qualquer 
Acórdão será feita, imediatamente, através 
de comunicação por ofício, telegrama ou, 
em casos especiais, a critério do Presiden-
te, através de cópia autenticada do Acórdão 
(art. 257, parág. único, do CE).

Art. 103. Os recursos serão distribuídos a um 
Relator, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
pela ordem rigorosa de antiguidade dos Mem-
bros, sob pena de nulidade de qualquer ato ou 
decisão do Relator ou do Tribunal (art. 269, do 
CE).

§ 1º Feita a distribuição, a Secretaria Judi-
ciária abrirá vista dos autos ao Ministério 
Público Eleitoral, o qual emitirá parecer no 
prazo de 05 (cinco) dias (art. 269, § 1º, do 
CE).

§ 2º Se o Ministério Público Eleitoral não 
emitir parecer no prazo fixado, poderá a 
parte interessada requerer a inclusão do 
processo em pauta, devendo o Órgão Mi-
nisterial, nesse caso, proferir parecer oral, 
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registrado na assentada do julgamento (art. 
269, § 2º, do CE).

Art. 104. Se o recurso versar sobre coação, frau-
de, uso de meios de que trata o artigo 237, do 
Código Eleitoral, ou emprego de processo de 
propaganda ou captação de sufrágios vedado 
por lei, dependente de prova indicada pelas 
partes, ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o Rela-
tor, no Tribunal, deferi-la-á no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas da conclusão, se for o caso, de-
vendo realizar-se no prazo improrrogável de 05 
(cinco) dias (art. 270, do CE).

§ 1º Admitir-se-ão, como meios de prova, 
para apreciação pelo Tribunal, as justifica-
ções e as perícias processadas perante o 
Juiz Eleitoral da Zona, citados os partidos 
políticos ou as coligações partidárias que 
concorreram ao pleito e ouvido o Ministério 
Público Eleitoral (art. 270, § 1º, do CE).

§ 2º Indeferida a prova pelo Relator, pode-
rá a parte interessada requerer, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, que o Tribunal se 
manifeste a respeito na primeira sessão de-
simpedida (art. 270, § 2º, do CE).

§ 3º Protocoladas as diligências probatórias, 
ou com a juntada das justificações ou dili-
gências, a Secretaria Judiciária abrirá vista 
dos autos por 24 (vinte e quatro) horas, su-
cessivamente, ao recorrente e ao recorrido, 
para dizerem a respeito (art. 270, § 3º, do 
CE).

§ 4º Findo o prazo acima, serão os autos 
conclusos ao Relator (art. 270, § 4º, do CE).

Art. 105. Os recursos parciais, interpostos para 
o Tribunal, dentre os quais não se incluem os 
que versarem sobre matéria referente ao regis-
tro de candidatos, serão julgados à medida em 
que derem entrada na Secretaria Judiciária.

Parágrafo único. Havendo dois ou mais re-
cursos parciais de um mesmo Município 
ou se todos, inclusive os de diplomação, já 
estiverem no Tribunal, serão eles julgados 
sucessivamente, em uma ou mais sessões 
(art. 261, § 1º, do CE).

Art. 106. O Relator devolverá os autos à Secre-
taria Judiciária, no prazo improrrogável de 08 
(oito) dias, para, nas 24 (vinte e quatro) horas 
seguintes, ser o feito incluído na pauta de julga-
mento do Tribunal (art. 271, do CE).

§ 1º Tratando-se de recurso contra a expe-
dição de diploma, os autos, uma vez devol-
vidos pelo Relator, serão conclusos ao Juiz 
imediato em antiguidade, como Revisor, o 
qual deverá devolvê-los em 04 (quatro) dias 
(art. 271, § 1º, do CE).

§ 2º As pautas serão organizadas com o 
número de processos que possam ser real-
mente julgados, obedecendo-se, rigorosa-
mente, à ordem de devolução dos mesmos 
à Secretaria Judiciária, pelo Revisor, ressal-
vadas as preferências determinadas por lei 
(art. 271, § 2º, do CE).

Art. 107. O Acórdão, devidamente assinado, 
será publicado, valendo como tal a inserção da 
sua conclusão no Órgão Oficial (art. 274, do CE).

§ 1º Se o Órgão Oficial não publicar o Acór-
dão no prazo de 03 (três) dias, as partes se-
rão intimadas pessoalmente.

§ 2º Não sendo encontradas as partes, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a inti-
mação far-se-á por edital afixado no Tribu-
nal, em local de costume (art. 274, § 1º, do 
CE).

§ 3º O disposto no parágrafo anterior apli-
car-se-á a todos os casos de citação ou inti-
mação (art. 274, § 2º, do CE).

Art. 108. Os recursos administrativos serão in-
terpostos no prazo de 10 (dez) dias e processa-
dos na forma dos recursos eleitorais.

CAPÍTULO VIII
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art. 109. São admissíveis embargos de declara-
ção (art. 275, incs. I e II, do CE):

I – quando houver, no Acórdão, obscurida-
de ou contradição;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br28

II – quando for omitido ponto sobre que de-
via pronunciar-se o Tribunal.

§ 1º Os embargos serão opostos no prazo 
de 03 (três) dias, contado da data da publi-
cação do Acórdão, em petição dirigida ao 
Relator, na qual será indicado o ponto obs-
curo, contraditório ou omisso.

§ 2º O Relator apresentará os embargos 
em Mesa para julgamento na sessão subse-
quente, proferindo o voto.

§ 3º Vencido o Relator, será designado para 
lavrar o Acórdão o autor do primeiro voto 
vencedor.

§ 4º Os embargos de declaração interrom-
pem o prazo para interposição de outros 
recursos, salvo se manifestamente protela-
tórios e assim declarados na decisão que os 
rejeitar.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS PARA O TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL

Art. 110. As decisões do Tribunal são irrecorrí-
veis, salvo os casos seguintes, em que caberá 
recurso para o Tribunal Superior Eleitoral (art. 
276, incs. I e II, do CE), quando:

I – Especial:

a) forem proferidas contra expressa disposi-
ção da Constituição ou de lei;

b) ocorrer divergência na interpretação de 
lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais.

II – Ordinário:

a) versarem sobre inelegibilidade ou expe-
dição de diplomas nas eleições federais ou 
estaduais;

b) anularem diplomas ou decretarem a per-
da de mandatos eletivos federais ou estadu-
ais;

c) denegarem habeas corpus, habeas data 
ou mandados de segurança e de injunção.

§ 1º Será de 03 (três) dias o prazo para inter-
posição de recurso, contado da publicação 
da decisão, nos casos dos incisos I, alíneas 
“a” e “b”, e II, alínea “a”, primeira parte, alí-
neas “b” e “c”, e da sessão de diplomação, 
no caso do inciso II, alínea “a”, última parte 
(art. 276, § 1º, do CE).

§ 2º Sempre que o Tribunal determinar a 
realização de novas eleições, o prazo para 
interposição dos recursos, no caso do inci-
so II, alínea “a”, última parte, contar-se-á da 
sessão em que, feita a apuração das seções 
renovadas, for proclamado o resultado das 
eleições suplementares (art. 276, § 2º, do 
CE).

Art. 111. Interposto o recurso ordinário contra 
decisão do Tribunal, o Presidente determinará 
abertura de vista ao recorrido para que, no mes-
mo prazo, ofereça as suas razões (art. 277, do 
CE).

Parágrafo único. Apresentadas ou não as 
razões do recorrido, serão os autos remeti-
dos ao Tribunal Superior Eleitoral (art. 277, 
parág. único, do CE).

Art. 112. Interposto recurso especial contra de-
cisão do Tribunal, a Secretaria Judiciária juntará 
a petição e intimará o recorrido, abrindo-se-lhe 
vista para que, no prazo de 03 (três) dias, apre-
sente as suas contra-razões.

§ 1º Findo esse prazo, serão os autos con-
clusos ao Presidente do Tribunal, para ad-
missão ou não do recurso, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, em decisão funda-
mentada.

§ 2º Admitido o recurso, serão os autos re-
metidos ao Tribunal Superior Eleitoral.
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CAPÍTULO X
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Art. 113. Caberá, no prazo de 03(três) dias, con-
tado da intimação, agravo de instrumento da 
decisão do Presidente que denegar o recurso 
especial.

§ 1º O agravo de instrumento será interpos-
to por petição que conterá:

I – a exposição do fato e do direito;

II – as razões do pedido de reforma da de-
cisão;

III – o nome e o endereço completo dos ad-
vogados, constantes do processo.

§ 2º A petição será instruída, obrigatoria-
mente, com cópias da decisão agravada, 
da certidão da respectiva intimação e das 
procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado.

§ 3º Recebido o agravo, será intimado o 
agravado para que, no prazo de 03 (três) 
dias, possa apresentar as suas razões, fa-
cultando-se-lhe juntar cópias das peças que 
entender convenientes.

§ 4º Ultimadas as providências previstas 
nos parágrafos anteriores, o Presidente de-
terminará a remessa dos autos ao Tribunal 
Superior Eleitoral.

CAPÍTULO XI
DO AGRAVO REGIMENTAL

Art. 114. A parte que se considerar prejudicada, 
por despacho do Presidente ou do Relator, 
poderá requerer a apresentação dos autos 
em Mesa, para ser a decisão confirmada ou 
alterada.

§ 1º Somente será admitido o agravo 
regimental quando, para o caso, não houver 
recurso previsto em lei.

§ 2º O prazo para a interposição do agravo 
será de 03 (três) dias, contado da publicação 
ou da intimação do despacho.

§ 3º Processar-se-á, nos próprios autos, o 
agravo regimental.

Art. 115. Apresentada a petição com as razões 
do pedido de reforma da decisão agravada, o 
Presidente ou o Relator, se mantiver o despacho 
recorrido, submeterá o agravo ao julgamento do 
Tribunal, independentemente de inclusão em 
pauta, relatando o feito em sessão e tomando 
parte no julgamento. 

Parágrafo único. (revogado).

CAPÍTULO XII
DAS EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OU 

IMPEDIMENTO

Art. 116. Nos casos previstos na lei processual 
ou por motivo de parcialidade partidária, qual-
quer interessado poderá arguir a suspeição ou 
o impedimento dos Membros do Tribunal, do 
Procurador Regional Eleitoral, dos Servidores 
da Secretaria Judiciária do Tribunal, dos Juízes e 
Escrivães Eleitorais e das pessoas mencionadas 
nos incisos I a IV, §§ 1º e 2º, do artigo 283, do 
Código Eleitoral (art. 28, § 2º, do CE).

Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição 
quando o excipiente a provocar ou, depois 
de manifestada a causa, praticar ato que 
importe na aceitação do arguido. 

Art. 117. A exceção de suspeição ou impedi-
mento de qualquer dos Membros do Tribunal, 
do Procurador Regional Eleitoral ou do Secretá-
rio Judiciário deverá ser oposta no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da distribuição, e, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, contado de sua 
intervenção no feito, em relação aos demais 
Servidores da Secretaria Judiciária.

Parágrafo único. A suspeição superveniente 
poderá ser arguida a qualquer tempo, ob-
servado, porém, o prazo de 05 (cinco) dias, 
contado do fato que a houver ocasionado.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br30

Art. 118. A suspeição será arguida em petição 
fundamentada, dirigida ao Presidente do Tri-
bunal, descrevendo os fatos que a motivaram e 
acompanhada, se for o caso, de documentos e 
rol de testemunhas.

Art. 119. O Presidente determinará a autuação 
e a conclusão do requerimento ao Relator do 
processo, salvo se este for o exceto, caso em 
que será distribuído ao Juiz imediatamente se-
guinte na ordem decrescente de antiguidade.

Art. 120. Recebida a exceção, o Relator determi-
nará que se pronuncie o exceto no prazo de 05 
(cinco) dias.

Art. 121. Reconhecida a suspeição pelo exce-
to, o Relator promoverá o retorno dos autos ao 
Presidente que adotará as providências concer-
nentes, redistribuindo o feito, mediante com-
pensação, se o suspeito for o primitivo Relator.

Parágrafo único. Se o exceto ou o impedido 
for o Procurador Regional Eleitoral ou algum 
Servidor da Secretaria Judiciária, passará a 
funcionar, no feito, o respectivo Substituto 
legal.

Art. 122. Deixando o exceto de responder, ou 
respondendo sem reconhecer a sua suspeição, 
o Relator procederá à instrução do feito, inqui-
rindo testemunhas e requisitando documentos, 
levando os autos, posteriormente, à Mesa para 
julgamento, na primeira sessão, dele não par-
ticipando o Juiz do Tribunal contra quem se ar-
guiu a exceção.

Art. 123. Se o Juiz, arguido de impedimento ou 
suspeição, for o Presidente, a petição de exce-
ção será dirigida ao Vice-Presidente que proce-
derá na forma do artigo 119, deste Regimento.

Art. 124. O julgamento do feito principal fica-
rá sobrestado até a decisão da exceção, salvo 
quando o exceto for Servidor da Secretaria Ju-
diciária.

Art. 125. Quando o argüido de suspeição for um 
Juiz ou Escrivão Eleitoral, a petição será dirigida 
à autoridade judiciária que a mandará autuar 
em separado e determinará a sua remessa ao 

Tribunal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
com os documentos que a instruírem e a res-
posta do exceto.

Art. 126. Independentemente de provocação da 
parte, as pessoas aludidas no artigo 28, § 2º, do 
Código Eleitoral, poderão declarar-se suspeitas 
ou impedidas, ocorrente qualquer das causas ali 
previstas.

CAPÍTULO XIII
DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA

Art. 127. Os conflitos de competência entre 
Juízes ou Juntas Eleitorais da Circunscrição po-
derão ser suscitados ao Presidente do Tribunal, 
por qualquer interessado, inclusive pelo repre-
sentante do Ministério Público Eleitoral, me-
diante requerimento, ou, ainda, pelas próprias 
autoridades judiciárias em conflito, por ofício, 
indicando os fatos e fundamentos que ocasio-
naram o procedimento.

Art. 128. Distribuído o feito, o Relator, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas:

I – ordenará, imediatamente, o sobresta-
mento dos respectivos processos, se positi-
vo o conflito;

II – ouvirá, no prazo de 05 (cinco) dias, os Ju-
ízes ou as Juntas Eleitorais em conflito que 
apresentarem esclarecimentos insuficientes 
ou não indicarem os motivos por que se jul-
gam competentes ou não.

Art. 129. Instruído o processo ou findo o prazo, 
sem apresentação das informações solicitadas, 
o Relator ouvirá o Procurador Regional Eleitoral 
no prazo de 05(cinco) dias.

Art. 130. Emitido parecer pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, os autos serão conclusos ao 
Relator que os apresentará em Mesa para julga-
mento no mesmo prazo do artigo anterior.

Art. 131. Julgado o conflito e lavrado o Acórdão, 
dar-se-á imediato conhecimento da decisão ao 
suscitante e ao suscitado.
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Art. 132. Da decisão do conflito, não caberá re-
curso.

Art. 133. O Tribunal Regional Eleitoral poderá 
suscitar conflito de competência ou de atribui-
ções, perante o Tribunal Superior Eleitoral, com 
Juízes Eleitorais de outras Circunscrições ou 
com outro Tribunal Regional Eleitoral.

CAPÍTULO XIV
DAS ELEIÇÕES

Art. 134. O registro de candidatos, a apuração 
de eleições, a proclamação e a diplomação dos 
eleitos, com as impugnações e os recursos cabí-
veis, far-se-ão de acordo com a legislação eleito-
ral vigente e as instruções do Tribunal Superior 
Eleitoral.

CAPÍTULO XV
DAS CONSULTAS, REPRESENTAÇÕES E 

RECLAMAÇÕES

Art. 135. Ressalvada a competência do Correge-
dor Regional Eleitoral, as consultas, representa-
ções e reclamações que devam ser submetidas 
ao Tribunal, serão distribuídas a um Relator.

§ 1º Distribuído o feito e conclusos os au-
tos, o Relator determinará que a Secretaria 
Judiciária informe o que consta, nos seus 
assentamentos, sobre a matéria objeto da 
consulta.

§ 2º Prestadas as informações pela Secreta-
ria Judiciária, dar-se-á vista ao Procurador 
Regional Eleitoral que emitirá parecer no 
prazo de 03 (três) dias.

§ 3º Tratando-se de matéria ou assunto a 
respeito do qual já existam pronunciamen-
tos do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tri-
bunal Regional Eleitoral, o Relator poderá 
dispensar o parecer escrito e, na primeira 
sessão que se seguir ao recebimento dos 
autos, apresentará o feito em Mesa, solici-

tando parecer oral do Procurador Regional 
Eleitoral que, todavia, poderá pedir vista 
pelo prazo de 03 (três) dias.

§ 4º Satisfeitas as diligências requeridas 
pelo Procurador Regional Eleitoral e emiti-
do parecer escrito, serão os autos apresen-
tados para julgamento na primeira sessão 
que se seguir.

Art. 136. O Tribunal somente conhecerá de con-
sultas formuladas em tese, sobre matéria de sua 
competência, por autoridade pública ou partido 
político.

Art. 137. A Secretaria Judiciária extrairá cópias 
de todas as consultas para serem distribuídas 
aos Membros do Tribunal, assim como, a crité-
rio do Relator, dos demais feitos previstos neste 
Capítulo.

Art. 138. Admitir-se-á representação ou recla-
mação formulada pelo Procurador Regional 
Eleitoral, ou pelos interessados, em qualquer 
causa pertinente a matéria eleitoral, a fim de 
preservar a competência do Tribunal ou garantir 
a autoridade de suas decisões.

Art. 139. Distribuída a representação ou recla-
mação, instruída ou não com prova documen-
tal, o Relator dará ciência ao representado ou 
reclamado para prestar informações e esclareci-
mentos, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 
requisitará informações à autoridade represen-
tada ou reclamada que as prestará em igual pra-
zo.

§ 1º Poderá o informante arrolar até 03 
(três) testemunhas.

§ 2º Arroladas as testemunhas, realizar-se-
-á audiência de instrução, sob a presidência 
do Relator, cientes as partes e o Procurador 
Regional Eleitoral.

Art. 140. A Procuradoria Regional Eleitoral 
acompanhará o processo em todos os seus ter-
mos.

Parágrafo único. O Procurador Regional 
Eleitoral, nas representações e reclamações 
que não houver formulado, terá vista dos 
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autos por 05 (cinco) dias, em seguida ao de-
curso do prazo para informações, podendo 
emitir parecer ou requerer diligências. 

Art. 141. Concluída a instrução, o Relator inclui-
rá o processo na pauta de julgamento da sessão 
seguinte.

Art. 142. Na sessão de julgamento, após o re-
latório, poderão usar da palavra, por 10 (dez) 
minutos, prorrogáveis por igual prazo, o repre-
sentante ou reclamante, o representado ou re-
clamado e o Procurador Regional Eleitoral.

Art. 143. O Presidente dará imediato cumpri-
mento à decisão do Tribunal.

TÍTULO VI

Dos Partidos Políticos

CAPÍTULO I
DAS ANOTAÇÕES

Art. 144. Comunicada, pelo partido político, a 
constituição de seus órgãos de direção partidá-
ria regional ou municipal e os nomes dos res-
pectivos integrantes, bem como as alterações 
que forem promovidas, o Presidente do Tribu-
nal determinará à Secretaria Judiciária que pro-
ceda às correspondentes anotações.

Art. 145. Anotadas a composição e a eventual 
alteração do órgão de direção regional e muni-
cipal, o Presidente do Tribunal fará imediata co-
municação ao Juiz da respectiva Zona Eleitoral.

CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS E DA CONTABILIDADE

Art. 146. O Tribunal e os Juízes Eleitorais exerce-
rão a fiscalização sobre a escrituração contábil 
e a prestação de contas dos partidos políticos e 
das despesas de campanha eleitoral, devendo 
atestar se elas refletem adequadamente a real 

movimentação financeira, os dispêndios e os re-
cursos aplicados nas campanhas eleitorais.

Parágrafo único. Para efetuar os exames 
necessários, a Justiça Eleitoral poderá re-
quisitar técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado.

Art. 147. Os partidos políticos estarão obrigados 
a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balan-
ço contábil do exercício findo, até o dia 30 de 
abril do ano seguinte.

Parágrafo único. Os balanços contábeis re-
lativos aos órgãos estaduais deverão ser en-
caminhados ao Tribunal Regional Eleitoral 
e os referentes aos órgãos municipais, aos 
Juízes Eleitorais.

Art. 148. A prestação de contas apresentada 
pelo partido político ao Tribunal será distribuí-
da a um Relator, devendo a Secretaria Judiciária 
providenciar, de imediato, a publicação da peça 
contábil relativa ao balanço financeiro.

§ 1º O partido político poderá examinar, na 
Justiça Eleitoral, as prestações de contas 
dos demais partidos, 15 (quinze) dias após a 
publicação dos balanços financeiros, aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para impugná-los, 
sendo os autos, posteriormente, remetidos 
à Coordenadoria de Controle Interno do Tri-
bunal para apresentação de parecer prévio, 
e, em seguida, encaminhados ao Procura-
dor Regional Eleitoral, que se pronunciará 
no prazo de 05 (cinco) dias.

§ 2º Emitido parecer pelo Procurador Re-
gional Eleitoral, o Relator pedirá pauta para 
julgamento.

Art. 149. No ano em que ocorrerem eleições, os 
partidos políticos enviarão balancetes mensais 
à Justiça Eleitoral, durante os 04 (quatro) meses 
anteriores e os 02 (dois) meses posteriores ao 
pleito, de acordo com as exigências especifica-
das nos incisos do artigo 33, da Lei nº 9.096/95.

Art. 150. À vista de denúncia fundamentada de 
filiado ou delegado de partido político ou de 
coligação partidária, de representação do Pro-
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curador Regional Eleitoral ou de iniciativa do 
Corregedor Regional Eleitoral, o Tribunal deter-
minará o exame da escrituração e a apuração 
de qualquer ato que viole as prescrições legais 
ou estatutárias a que, em matéria financeira, o 
partido político ou seus filiados estejam sujei-
tos, podendo, inclusive, determinar a quebra de 
sigilo bancário.

Art. 151. O Tribunal poderá determinar diligên-
cias necessárias à complementação de infor-
mações ou ao saneamento de irregularidades 
encontradas nas contas dos órgãos de direção 
partidária ou de candidatos.

TÍTULO VII

Do Processo  
Administrativo Disciplinar

Art. 152. O Tribunal, no caso do inciso II, do arti-
go 21, deste Regimento, entendendo necessária 
a abertura de processo administrativo, devolve-
rá ao Corregedor Regional Eleitoral a reclama-
ção apresentada contra o Juiz Eleitoral.

Art. 153. No processo administrativo disciplinar, 
instaurado contra Juiz Eleitoral, que tramitará 
com a atuação do Procurador Regional Eleitoral 
ou de seu Substituto, será o Magistrado notifi-
cado para apresentar, querendo, defesa no pra-
zo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Decorrido o prazo, sem apresentação 
de defesa, o Corregedor Regional Eleitoral, 
decretando a revelia, nomeará Defensor, 
renovando-se o prazo.

§ 2º Apresentada a defesa, arroladas teste-
munhas, até o número de 05 (cinco), e apre-
sentada prova documental, proceder-se-á à 
instrução do processo.

§ 3º Ouvidas as testemunhas e realizadas as 
diligências, o Corregedor Regional Eleitoral 
concederá à defesa o prazo de 10 (dez) dias 
para o oferecimento de alegações escritas.

§ 4º Oferecidas as alegações, serão os autos 
encaminhados ao Procurador Regional Elei-
toral para, no prazo do parágrafo anterior, 
emitir parecer.

§ 5º Concluído o processo administrativo 
disciplinar, o Corregedor Regional Eleitoral 
remetê-lo-á ao Tribunal, com seu relatório, 
para julgamento.

§ 6º A sindicância e o processo administra-
tivo disciplinar tramitarão em segredo de 
justiça quando se tratar de matéria cuja di-
vulgação, por sua natureza, implique grave 
prejuízo à honra e ao conceito do Magistra-
do ou Servidor, perante a sociedade.

Art. 154. Na aplicação de sanções aos Juízes 
Eleitorais, o Tribunal, por proposta do Correge-
dor Regional Eleitoral ou de qualquer dos seus 
Membros, procederá de acordo com a Lei Orgâ-
nica da Magistratura Nacional.

Art. 155. Aplicada a pena disciplinar, o Tribunal 
comunicará o fato ao Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ao Presidente do Tribunal de 
Justiça e ao Corregedor-Geral da Justiça.

Art. 156. No inquérito para apuração de falta 
grave cometida por Escrivães, Chefes de Cartó-
rio e demais Servidores dos Cartórios Eleitorais, 
observar-se-á o disposto neste Título.

§ 1º O inquérito processar-se-á na sede do 
Tribunal, a menos que o interesse da instru-
ção recomende o contrário.

§ 2º A atuação do Procurador Regional Elei-
toral será facultativa.

§ 3º Concluindo o Corregedor Regional Elei-
toral que o Servidor deva ser destituído do 
Serviço Eleitoral, será o processo, acompa-
nhado de relatório, remetido ao Tribunal 
Pleno.

Art. 157. Das decisões disciplinares do Corre-
gedor Regional Eleitoral, caberá recurso para o 
Tribunal.
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TÍTULO VIII

Das Disposições Gerais

Art. 158. Os Membros do Tribunal terão direito 
a cédula de identidade expedida pela Presidên-
cia.

Art. 159. (revogado)

Art. 160. (revogado)

Art. 161. Os prazos a que se refere este Regi-
mento serão contados de acordo com as regras 
do direito processual civil e penal.

Art. 162. Inexistindo previsão legal, será de 10 
(dez) dias o prazo para que os Juízes Eleitorais 
prestem informações, cumpram requisições 
ou procedam às diligências determinadas pelo 
Tribunal, pela Presidência, pela Corregedoria e 
pelo Relator.

Art. 163. Serão riscadas as expressões desres-
peitosas ao Tribunal, aos seus Membros, ao Pro-
curador Regional Eleitoral, aos Juízes e Promo-
tores Eleitorais, às autoridades públicas e aos 
Servidores da Justiça Eleitoral.

Art. 164. Os Membros do Tribunal e o Procu-
rador Regional Eleitoral serão gratificados pro 
labore por sessão a que efetivamente compare-
çam.

Art. 165. O Tribunal terá sua Secretaria, com 
funções definidas no respectivo Regimento.

Art. 166. O Tribunal, para a divulgação das deci-
sões, provimentos, portarias e notícias de maior 
interesse eleitoral, publicará um boletim eleito-
ral ou incumbirá dessa publicação uma revista 
jurídica de elevado conceito e larga difusão.

Art. 167. Qualquer dos Juízes do Tribunal, bem 
como o Procurador Regional Eleitoral, pode-
rá propor, por escrito, a emenda ou a reforma 
deste Regimento, que será submetida a votação 
e aprovação, com observância do artigo 28, do 
Código Eleitoral.

Parágrafo único. A emenda ou a reforma do 
Regimento necessita, para ser aprovada, do 

assentimento da maioria absoluta dos Juí-
zes do Tribunal.

Art. 168. O processamento e julgamento dos 
feitos referentes a crimes eleitorais sujeitos à 
competência originária do Tribunal, bem como 
dos recursos correspondentes, obedecerão às 
normas previstas nos Códigos de Processo Civil 
e Penal.

Art. 169. Serão isentos de custas os processos, 
certidões e quaisquer outros papéis fornecidos 
para fins eleitorais, ressalvadas as exceções le-
gais.

Art. 170. Aplicar-se-ão, subsidiariamente, nos 
casos omissos, os Regimentos Internos do Tri-
bunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Sergipe, na ordem 
indicada.

Parágrafo único. Persistindo a omissão, será 
o caso submetido ao Tribunal Pleno.

Art. 171. Este Regimento entrará em vigor na 
data de sua publicação.


