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Considerações Iniciais
Caro(a) aluno(a), iniciaremos nesta aula o estudo do Regimento Interno do
TJDFT, o qual dita normas relativas ao próprio Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça, como já vimos, constitui o segundo grau de jurisdição da
justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O texto do Regimento Interno é bem mais extenso do que o da LOJDFT, mas
nada preocupante. As notas explicativas te ajudarão a compreender o funcionamento do Tribunal e isso pode auxiliar na compreensão e memorização dos
temas estudados.
Continuaremos com a mesma metodologia de estudo, trazendo o texto seco do
ato normativo, o qual será contextualizado com diversos recursos didáticos para
que você obtenha o melhor aproveitamento possível da matéria.
Alguns Títulos, Capítulos e Sessões abordam conteúdos novos ou repaginados, frutos das necessárias atualizações introduzidas no Regimento Interno após
o advento do novo Código de Processo Civil. Alguns conteúdos ainda não foram
objeto de avaliação nos concursos do TJDFT, já que o Regimento Interno sofreu
atualização após a realização do último certame. Outros conteúdos, cobrados em
concursos anteriores, foram elaborados de acordo com o antigo texto regimental,
mas as questões estão devidamente atualizadas à realidade atual para aplicação
neste curso. E há também conteúdos que não sofreram alteração, de forma que as
antigas questões com base neles formuladas foram reprisadas literalmente, porque
estão atuais. As questões de concurso atualizadas ou adaptadas estão indicadas
com a expressão “adaptada”.
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No último concurso, realizado no ano de 2015, foram cobradas seis questões
de Regimento Interno nas provas para o cargo de Analista Judiciário das diversas
especialidades e também para o cargo de Técnico Judiciário. Não é pouco, não é
verdade? Por isso, é muito importante aprofundar-se no estudo da matéria.
Nesta aula, abordaremos os artigos 1º a 66 do ato normativo, que versam sobre
conteúdo muito exigido nos certames, como você poderá conferir pelo número de
questões cobradas pela banca examinadora.
Então, vamos lá!
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REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Curso atualizado com as alterações promovidas pela Lei n. 13.264, de 2016,
com as Emendas Regimentais n. 19, de 2021, e com o Provimento Geral da
Corregedoria n. 46, de 2020.

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Tribunal e estabelece as competências e atribuições de seus órgãos e da Administração Superior.

PARTE PRIMEIRA
DA ORGANIZAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
O Regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios constitui-se de um conjunto de normas editadas e aprovadas pelos
próprios membros do Tribunal que servem para regular as atividades institucionais
e judicantes atribuídas ao Órgão pela Constituição Federal. Ele regula as normas
necessárias à compreensão do funcionamento do Tribunal, a sua organização, a
composição, a competência, as atribuições dos membros, os serviços prestados, a
tramitação dos processos no Órgão, entre outras matérias. Trata-se de lei interna
corporis, ou seja, aquela que estabelece normas que dizem respeito exclusivamente ao respectivo Órgão.
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A Constituição Federal, em seu art. 96, I, confere aos Tribunais a competência
para elaborar seus regimentos internos, com a observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e
o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Essa garantia provém da independência do Poder Judiciário com relação aos demais
poderes da República.
Sobre a natureza jurídica dos Regimentos Internos dos Tribunais, o Supremo
Tribunal Federal pronunciou-se no julgamento da ADI 1105MC/DF, no sentido de
equipará-los à lei. A prevalência da lei ou do regimento, diz a Excelsa Corte, “depende da matéria regulada, pois são normas de igual categoria”. “Em matéria processual prevalece a lei; no que tange ao funcionamento dos tribunais o regimento
interno prepondera.”
O RITJDFT divide-se em três partes.
1ª Parte: dispõe sobre a organização, a composição e a competência do Tribunal. Aborda matérias sobre a organização do Tribunal, o número de membros,
a competência jurisdicional dos órgãos judicantes, as férias, os afastamentos, as
substituições dos membros do Tribunal, entre outros. Vai do artigo 1º ao 66.
2ª Parte: dispõe sobre os serviços e o processo judicial. Aborda matérias relativas às sessões de julgamento, aos processos sob julgamento, ao procedimento
relativo aos processos em trâmite no Tribunal, entre outros. Vai do artigo 67 a 358.
3ª Parte: dispõe sobre a organização, a composição e a competência administrativa do Tribunal. Abarca matérias relativas à composição e funcionamento dos
órgãos administrativos, às atribuições administrativas dos desembargadores, ao
provimento dos cargos, ao processo disciplinar dos magistrados, entre outros. Vai
do artigo 359 até o final.
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Para melhor compreensão, seguem notas explicativas a respeito de alguns dos
conteúdos abordados nesse ato normativo.
A composição diz respeito ao número de membros do Tribunal, a sua procedência, a forma de escolha e os requisitos para a escolha.
A organização diz respeito à formação dos órgãos julgadores dos Tribunais, a
ordenação e distribuição dos magistrados, a presidência dos órgãos, a competência para o julgamento de processos, entre outros. A divisão do Tribunal em órgãos
julgadores visa a dar mais eficiência à atividade jurisdicional.
A competência diz respeito à aptidão do Tribunal para processar e julgar determinadas ações e recursos. É, por assim dizer, a licença conferida ao Tribunal para
julgar as matérias relacionadas na Constituição Federal e na Lei de Organização
Judiciária do Distrito Federal. Abrange a distribuição da competência entre os diversos órgãos julgadores.
As atribuições dizem respeito às tarefas de natureza administrativa atribuídas
aos membros do Tribunal e aos servidores da Corte no desempenho das funções
cometidas pelo Tribunal.
Art. 1º O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de quarenta
e oito desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios
Federais. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Tribunal de Justiça é órgão do segundo grau de jurisdição, ou de
segunda instância, constituído por seus órgãos julgadores (Tribunal Pleno,
Conselho Especial, Conselho da Magistratura, Câmara de Uniformização,
Câmaras especializadas e Turmas especializadas) e por seus membros,
denominados desembargadores.
Ao Tribunal compete processar e julgar os recursos provenientes das decisões proferidas pelos juízes singulares, de primeiro grau de jurisdição ou de
primeira instância, bem como as ações originárias previstas em lei, que
se iniciam e finalizam no próprio Tribunal.
As decisões do Tribunal de Justiça são, em regra, proferidas de forma coletiva pelos órgãos julgadores, mas podem também ser tomadas por um
desembargador, unipessoalmente, por meio de uma decisão monocrática.
Os desembargadores, quando decidem monocraticamente, o fazem como
porta-voz do órgão colegiado a que pertencem. As decisões tomadas pelos
órgãos julgadores são denominadas “acórdãos”.

Tribunal
de Justiça

É o local físico onde funciona o Tribunal.
O TJDFT tem sua sede na Capital Federal.

Sede

É o poder-dever do juiz ou do tribunal de decidir os litígios levados à sua
apreciação, aplicando a lei ao caso concreto.
O poder de decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é delimitado à área geográfica do Distrito Federal e dos Territórios
Federais. Isso quer dizer que o TJDFT não pode exercitar sua jurisdição em
outro estado da federação ou em outro país.

Jurisdição

É o nome dado para designar o magistrado membro de Tribunal de
segunda instância (dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito FedeDesembargador ral e dos Territórios, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais). É o juiz de segunda
instância ou do segundo grau de jurisdição.

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
48 desembargadores
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226. (QUESTÃO INÉDITA) Julgue o item a seguir com base no regimento interno
do tribunal de justiça do distrito federal e dos territórios, marcando “c” quando a
questão estiver correta e “e” quando a questão estiver errada.
A jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alcança os
Territórios Federais.

Certo.
A Jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alcança o
Distrito Federal e também os Territórios Federais (art. 1º, parte final). A omissão
do Distrito Federal não torna a questão incorreta já que a afirmação é verdadeira.
Art. 2º O Tribunal funciona:
I – em sessões:
a) do Tribunal Pleno;
O Tribunal
Pleno

É o órgão do Tribunal integrado por todos os desembargadores (quarenta e oito
desembargadores). Possui função administrativa e é presidido pelo Presidente do
Tribunal (art. 3º).

Sobre a composição e a competência do Tribunal Pleno, ver os arts. 360/361 deste Regimento.
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b) do Conselho Especial;
É o órgão especial do Tribunal, criado de acordo com o permissivo do art. 93, XI,
da Constituição Federal, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno.
O Conselho É constituído de vinte e um desembargadores e presidido pelo Presidente do TribuEspecial
nal. Tem como função jurisdicional julgar as causas de maior complexidade e relevância política, tais como as ações diretas de inconstitucionalidade, os mandados
de segurança originários, as ações penais originárias, a uniformização de jurisprudência, entre outras.
Sobre a composição do Conselho Especial, ver art. 7º deste Regimento.
Sobre a competência do Conselho Especial no desempenho de suas funções jurisdicionais, ver o
art. 13 deste Regimento. Sobre a competência do Conselho Especial no desempenho de suas funções administrativas, ver o art. 363 deste Regimento.

c) do Conselho da Magistratura;
É o órgão composto pelos membros da administração superior do
Tribunal, ou seja, pelo Presidente, pelo Primeiro Vice-Presidente,
O Conselho da Magistratura pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor. É presidido pelo
Presidente do Tribunal e possui a competência definida no Regimento Interno do Tribunal.
Sobre a composição do Conselho da Magistratura, ver o art. 14, caput, e seu parágrafo único,
deste Regimento.
Sobre a competência do Conselho da Magistratura, ver o art. 15 deste Regimento.

d) da Câmara de Uniformização;

A Câmara de Uniformização

É o órgão criado para processar e julgar demandas específicas,
criadas com o advento do Código de Processo Civil, entre elas o
incidente de resolução de demanda repetitiva e o incidente de
assunção de competência. É integrada e presidida pelo desembargador mais antigo das Turmas Cíveis, e pelos dois desembargadores mais antigos de cada uma delas.

Sobre a composição da Câmara de Uniformização, ver o art. 17 deste Regimento.
Sobre a competência da Câmara de Uniformização, ver o art. 18 deste Regimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

10 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

e) das Câmaras especializadas;
São órgãos julgadores com competência para processar e julgar as causas de média
complexidade, constituindo uma espécie de órgão decisório de hierarquia inferior,
se comparado ao Conselho Especial, e de hierarquia superior, se comparado às
Turmas especializadas.
As Câmaras
São presididas pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual.
especializadas
O Tribunal possui três Câmaras especializadas, sendo duas com especialidade na
área cível e uma com especialidade na área criminal (art. 2º, parágrafo único).
Os desembargadores integrantes das Câmaras especializadas integram também
as Turmas especializadas.
Sobre a composição das Câmaras especializadas, ver os arts. 19, 20 e 22 deste Regimento.
Sobre a competência das Câmaras especializadas na área cível, ver o art. 21 deste Regimento;
sobre a competência da Câmara especializada na área criminal, ver o art. 23 deste Regimento.

f) das Turmas especializadas.
São órgãos julgadores compostos de quatro desembargadores, que se reúnem
com o Quorum mínimo de três desembargadores cada uma. Possui competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, constituindo uma
As Turmas
espécie de órgão decisório de hierarquia inferior, se comparado às Câmaras
especializadas especializadas.
São presididas pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual.
O Tribunal possui onze Turmas especializadas, sendo oito Turmas com especialidade na área cível e três Turmas com especialidade na área criminal.
Os desembargadores das Turmas especializadas integram também as Câmaras
especializadas.
Sobre a composição das Turmas especializadas, ver os arts. 24 e 25 deste Regimento.
Sobre a competência das Turmas especializadas na área cível, ver o art. 26 deste Regimento.
Sobre a competência das Turmas especializadas na área criminal, ver o art. 27 deste Regimento.

II – em reuniões das comissões permanentes ou temporárias.
Comissões
permanentes

São órgãos destinados a deliberar sobre proposições temáticas de interesse do Tribunal. Elas integram a estrutura institucional do Tribunal.

Comissões
temporárias

São órgãos criados para deliberar sobre uma questão específica. Extinguem-se quando alcançado o fim a que se destinam ou quando expirado o
prazo de duração.

Sobre a composição e as atribuições das comissões, ver os arts. 30/40.
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Parágrafo único. O Tribunal possui três Câmaras especializadas – duas cíveis e
uma criminal – e onze Turmas – oito cíveis e três criminais. (Redação dada pela
Emenda Regimental n. 1, de 2016)

Entenda melhor a composição e a organização do Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça compõe-se de quarenta e oito desembargadores, incluindo o Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor. Reunidos em conjunto, ou por sua maioria absoluta, formam
o Tribunal Pleno. Os quatro desembargadores da administração superior, enquanto cumprirem o mandato eletivo, não exercem atividades jurisdicionais nas Turmas
especializadas nem nas Câmaras Especializadas. Assim, excluídos os ocupantes de
cargos de direção, sobram quarenta e quatro desembargadores, os quais integram
as onze Turmas do Tribunal, sendo oito especializadas em matéria cível e três
especializadas em matéria criminal. Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores (11 x 4 = 44). Além das Turmas, os quarenta e quatro desembargadores
integram também as três Câmaras do Tribunal, sendo duas especializadas na área
cível e uma especializada na área criminal. Cada Câmara Cível compõe-se de dezesseis desembargadores; a Câmara Criminal é composta de doze desembargado-
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res, totalizando as três Câmaras Especializadas quarenta e quatro membros. Além
das Turmas e das Câmaras, há o Conselho Especial, que é constituído de vinte e
um desembargadores, incluindo-se, entre eles, o Presidente do Tribunal, o Primeiro
Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor.
Assim, resumindo, um desembargador do Tribunal de Justiça, além de integrar
o Tribunal Pleno, integra também uma das Turmas especializadas do Tribunal e
também uma das Câmaras especializadas. E pode ainda integrar o Conselho Especial, dependendo do caso.
Art. 3º O Tribunal Pleno, constituído pela totalidade dos desembargadores, é presidido pelo Presidente do Tribunal e possui atribuições administrativas.
DO TRIBUNAL PLENO
Composição

A totalidade dos desembargadores (quarenta e oito).

Quem preside

O Presidente do Tribunal.

Atribuições

Administrativas.

227. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) compreende duas Câmaras Cíveis e
duas Criminais, as quais, por sua vez, se subdividem em seis Turmas Cíveis e três
Turmas Criminais, respectivamente; a presidência das Câmaras cabe ao Primeiro
Vice-presidente do Tribunal.

Errado.
O Tribunal compreende, de fato, duas Câmaras Cíveis, mas apenas uma Câmara
Criminal (arts. 2º, I, e seu parágrafo único). A presidência das Câmaras cabe ao
desembargador mais antigo no órgão em rodízio anual e não ao Primeiro Vice-Pre-
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sidente do Tribunal (art. 19, § 1º). As duas Câmaras Cíveis, de acordo com o Regimento Interno atual, se subdividem em oito Turmas Cíveis, e não mais em seis
como antes (art. 19). E a Câmara Criminal se subdivide em três Turmas Criminais
(art. 24).
228. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios funciona em sessões do Pleno, do Conselho
Especial e da Magistratura, das Câmaras especializadas, as quais se subdividem em
três Câmaras Cíveis e uma Criminal, e das Turmas especializadas, que se subdividem em seis Turmas Cíveis e três Turmas Criminais.

Errado.
O Tribunal compreende duas Câmaras Cíveis, e não três como afirma a questão. As
duas Câmaras Cíveis, juntamente com a Câmara Criminal, totalizam as três Câmaras Especializadas do Tribunal. Hoje, as Turmas especializadas se subdividem em
oito Turmas Cíveis e em três Turmas Criminais (art. 2º, I, parágrafo único).
229. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999/ADAPTADA) O TJDFT funciona
por meio do Pleno, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, da Câmara
de Uniformização, de três câmaras especializadas e de onze turmas especializadas.

Certo.
A questão reproduz o art. 2º, I, parágrafo único, que assim dispõe: “O TJDFT funciona em sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, da Câmara de Uniformização, de três câmaras especializadas e de onze
turmas especializadas”.
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230. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) O Tribunal possui três grupos de
Câmaras especializadas, em função da matéria: Câmaras Cíveis, Criminal e
Administrativa.

Errado.
O Tribunal possui apenas dois grupos de Câmaras Especializadas em função da
matéria: Câmara especializada em matéria cível (duas) e Câmara especializada em
matéria criminal (uma). Não há Câmara especializada em matéria administrativa
(art. 2º, parágrafo único). Ao que parece, a banca examinadora, ao inserir a locução “três grupos de câmaras especializadas”, intencionou confundir o(a) candidato(a) desatento(a), pois no Tribunal há três câmaras especializadas, sendo duas
com especialidade na área cível e uma com especialidade na área criminal.
231. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/ADAPTADA) De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDF), a
Corte funciona em Tribunal Pleno, Conselho Especial, Câmaras especializadas e
Turmas especializadas.

Errado.
Além dos órgãos enumerados, o Tribunal funciona também em sessão do Conselho
da Magistratura (art. 2º, I, c) e atualmente também da Câmara de Uniformização
(art. 2º, I, d). A resposta, considerada errada pela banca examinadora, poderia
eventualmente ensejar recurso, pois a exclusão de um dos órgãos integrantes do
Tribunal, em tese, não tornaria a questão incorreta pelo modo como foi redigida,
sem expressões restritivas, tais como “somente” ou “exclusivamente”.
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232. (QUESTÃO INÉDITA) O Tribunal de Justiça funciona por meio de seus órgãos,
compreendendo estes o Tribunal Pleno, o Conselho Especial, o Conselho da Magistratura, três Câmaras especializadas e onze Turmas especializadas.

Errado.
Além dos órgãos enumerados, integra o Tribunal a Câmara de Uniformização (art.
2º, I, d).
Art. 4º O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça são eleitos pelo Tribunal Pleno entre os seus membros, nos termos definidos neste Regimento.
Esse dispositivo é repetido no art. 5º da LOJDFT.
Sobre a eleição dos cargos de direção, ver os arts. 371/376 do Regimento em
destaque.
§ 1º O Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o
Corregedor da Justiça compõem a Administração Superior e integram o Conselho
Especial e o Conselho da Magistratura, sem exercerem, no primeiro, as funções
de relator ou de revisor. (Alterado pela Emenda Regimental 16 de 02/09/2020)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

16 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

§ 2º O Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça, ao concluírem os respectivos mandatos, retornarão às Turmas,
observado o seguinte:
I – o Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça integrarão, respectivamente, a Turma de que saírem os novos Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente e Corregedor da Justiça;
II – se o novo Presidente for o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente
ou o Corregedor da Justiça, o Presidente que deixar o cargo comporá a Turma da
qual provier o novo Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente ou o novo
Corregedor da Justiça;
III – se o novo Primeiro Vice-Presidente for o Segundo Vice-Presidente ou o Corregedor da Justiça, o Primeiro Vice-Presidente que deixar o cargo comporá a Turma
da qual provier o novo Segundo Vice-Presidente ou o novo Corregedor da Justiça;
IV – se o novo Segundo Vice-Presidente for o Primeiro Vice-Presidente ou o Corregedor da Justiça, o Segundo Vice-Presidente que deixar o cargo comporá a Turma
da qual provier o novo Primeiro Vice-Presidente ou o novo Corregedor da Justiça;
V – se o novo Corregedor da Justiça for o Primeiro Vice-Presidente ou o Segundo
Vice-Presidente, o Corregedor da Justiça que deixar o cargo comporá a Turma da
qual provier o novo Primeiro Vice-Presidente ou o novo Segundo Vice-Presidente.
§ 3º O retorno de que trata o parágrafo anterior deverá observar o óbice do art. 6º,
mediante as permutas que se fizerem necessárias.
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CONCLUÍDO O MANDATO
O Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça retornarão
às Turmas, observado o seguinte.
Presidente
Regra: integrará a
Turma de que sair o

Primeiro

Segundo

Vice-Presidente

Vice-Presidente

Regra: integrará a

Regra: integrará a

Turma de que sair o

Turma de que sair o

novo Primeiro

novo Segundo

Vice-Presidente.

Vice-Presidente.

novo Presidente.
Exceção: o Presidente

Exceção: o Primeiro

que deixar o cargo

Vice-Presidente que

comporá a Turma da

deixar o cargo comporá

qual provier o Primeiro

a Turma da qual

Vice-Presidente, o

provier o Segundo-

Segundo Vice-Presidente

Vice Presidente ou

ou o Corregedor, se um

o Corregedor, se um

destes vier a ser o novo

destes vier a ser o novo

Presidente.

Primeiro Vice-Presidente.

Exceção: o Segundo
Vice-Presidente que
deixar o cargo comporá a
Turma da qual provier o
Primeiro-Vice Presidente
ou o Corregedor, se um
destes vier a ser o novo
Segundo Vice-Presidente.

Corregedor
Regra: integrará a
Turma de que sair o
novo Corregedor.
Exceção: o Corregedor
que deixar o cargo
comporá a Turma da
qual provier o Primeiro
Vice-Presidente ou
o Segundo VicePresidente, se um
destes vier a ser o novo
Corregedor.

O retorno do magistrado às atividades jurisdicionais nas Turmas deve observar o óbice do parentesco
previsto no art. 6º, mediante troca de lugares entre eles.

Explicando a Regra
Dos quarenta e oito desembargadores que integram o Tribunal Pleno, quatro exercem
cargos de direção do Tribunal, quais sejam, o Presidente, o Primeiro Vice-Presidente,
o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça. O desembargador eleito a
cargo de direção provém de uma das Turmas especializadas, cíveis ou criminais. Ao
assumir o cargo de direção, cessam as suas atividades nas Turmas, exceto quanto
aos processos que, antes da posse, lhe houver sido distribuídos. Ao findar o mandato eletivo, ele deverá retornar às suas funções ordinárias nas Turmas, ocupando
o lugar vago em decorrência da posse do seu respectivo sucessor, a menos que,
não estando impedido, queira se candidatar a outro cargo de direção. Assim, o Presidente do Tribunal, ao término de seu mandato, ocupará a Turma da qual provier
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o seu sucessor. Todavia, se porventura o seu sucessor for um desembargador já
ocupante de cargo de direção, o presidente que deixar o mandato ocupará o lugar
vago deixado por quem vier a ocupar o lugar do seu sucessor.
Para facilitar a compreensão, cabe um exemplo: o desembargador Carlos, ocupante de vaga na 2ª Turma Cível, foi eleito Presidente e sucederá o desembargador José.
Este, ao terminar o seu mandato eletivo, ocupará na 2ª Turma Cível o lugar deixado
por Carlos, que passará a ser o novo Presidente. No entanto, se o desembargador José
vier a ser sucedido pelo desembargador Marcos, que era Corregedor, José ocupará na
Turma o lugar deixado pelo desembargador que vier a ser o novo Corregedor.

233. (CEBRASPE/STJ/ANALISTA

JUDICIÁRIO/ÁREAS

ADMINISTRATIVAS/2018/

ADAPTADA) O presidente e o primeiro vice-presidente do TJDFT integram somente
o Tribunal Pleno e a Corte Especial do tribunal. Ao concluir seus mandatos, no biênio subsequente ao término, é vedado ao primeiro vice-presidente ocupar o cargo
de presidente do tribunal, devendo ambos retornar às turmas que ocupavam anteriormente.

Errado.
O Presidente e o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal – bem como o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor – compõem a Administração Superior e integram o
Conselho Especial e o Conselho da Magistratura (art. 4º, § 1º). Ao concluir seus
mandatos, não retornarão às turmas de origem, pois as regras a serem observadas
são as seguintes: o Presidente do Tribunal, ao findar o seu mandato, ocupará a
Turma da qual provier o seu sucessor. Todavia, se porventura o seu sucessor for um
desembargador já ocupante de cargo de direção, o presidente que deixar o man-
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dato ocupará o lugar vago deixado por quem vier a ocupar o lugar do seu sucessor.
O Primeiro Vice-Presidente, de igual forma, ocupará a Turma de que sair o novo
Primeiro Vice-Presidente ou, se porventura o seu sucessor for um desembargador
já ocupante de cargo de direção, ocupará o lugar vago deixado por quem vier a
ocupar o lugar do seu sucessor (art. 4º, § 2º, e incisos). O mandato dos ocupantes
de cargo de direção é, de fato, de dois anos (art. 41).
234. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2015) O corregedor
da justiça do TJDFT integra o Conselho da Magistratura, logo pode exercer, nesse
conselho, as funções de relator e de revisor.

Errado.
Essa questão, inicialmente dada como certa, teve o gabarito alterado para errado.
Ao que parece, a questão foi elaborada com base no art. 4º, § 1º, cuja redação é a
seguinte: “O Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o
Corregedor da Justiça integram o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura, sem
exercerem, no primeiro, as funções de relator ou de revisor”. Por essa regra, a questão
estaria correta. Ocorre que foram interpostos recursos pelos candidatos, apontando a
existência de outra regra aparentemente conflitante: o art. 79, § 5º, que assim dispõe:
“O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o
Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura”.
Já por essa regra, que trata especificamente de distribuição de processos, a questão
estaria, de fato, errada. Como se vê, a Banca elaborou a questão com base em um
dispositivo, mas a corrigiu com base em outro, o que deveria ter acarretado a anulação
da questão, e não a alteração do gabarito como ocorreu.
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235. (CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2008/ADAPTADA) O Tribunal de Justiça elegeu na tarde desta quarta-feira o desembargador Otávio como presidente da corte para o biênio 2018-2020. Otávio, que atualmente é
primeiro vice-presidente do TJDFT, substitui o desembargador Eduardo, atual presidente. O desembargador Anastácio foi eleito ao cargo de primeiro vice-presidente.
A desembargadora Fátima foi eleita para ocupar o cargo de segundo vice-presidente. O desembargador Humberto, atual segundo vice-presidente, foi escolhido para
o cargo de corregedor, em substituição à desembargadora Carmem. Com base no
texto acima, e de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, julgue o próximo item.
O desembargador Eduardo, assim que deixar o cargo de Presidente, passará a
integrar a Turma de que sair o desembargador Anastácio.

Certo.
Se o novo Presidente for o Primeiro Vice-Presidente, o Presidente que deixar o cargo
comporá a Turma da qual provier o novo Primeiro Vice-Presidente (art. 4º, II).
236. (CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2008/ADAPTADA)
Com base no texto acima, e de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, julgue
o próximo item.
A desembargadora Carmem, assim que deixar o cargo de Corregedora, passará a
integrar a Turma de que sair a desembargadora Fátima. ( )

Certo.
Se o novo Corregedor da Justiça for o segundo vice-presidente, o corregedor que
deixar o cargo comporá a Turma da qual provier o novo segundo vice-presidente
(art. 4º, V).
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237. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2007) Antônio, presidente do TJDFT,
em virtude do término do seu mandato, foi sucedido por Luciana, Corregedora do
TJDFT. Nessa situação, Antônio ocupará o cargo de sua sucessora e será titular do
cargo de corregedor.

Errado.
Aqui cabe uma explicação inicial: o desembargador eleito a cargo de direção provém de uma das Turmas Especializadas, cíveis ou criminais. Ao assumir o cargo
de direção, cessam as suas atividades nas Turmas, exceto quanto aos processos
que, antes da posse, lhe tiverem sido distribuídos. Ao findar o mandato eletivo, ele
deverá retornar às suas funções ordinárias nas Turmas, ocupando o lugar vago em
decorrência da posse do seu respectivo sucessor. Assim, o Presidente do Tribunal,
ao findar o seu mandato, ocupará a Turma da qual provier o seu sucessor. Todavia,
se porventura o seu sucessor for um desembargador já ocupante de cargo de direção, o presidente que deixar o mandato ocupará o lugar vago deixado por quem
vier a ocupar o lugar do seu sucessor. Assim, se Antônio, ao deixar o cargo de Presidente, for sucedido pela Corregedora Luciana, ele ocupará a Turma da qual provier o desembargador que, no novo mandato, suceder a Corregedora. O Regimento
Interno proíbe que o desembargador que finda o seu mandato de presidente ocupe
novo cargo de direção, salvo se estiver completando mandato por período inferior
a um ano (art. 374). A banca elaborou a questão com o intuito de confundir, levando o(a) candidato(a) a pensar que, passando Luciana a ser a Presidente, Antônio
ocuparia o lugar dela, o que não é verdade na questão em análise (art. 4º, § 2º, I).
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238. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000/ADAPTADA) Se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ajuizar ação penal contra autoridade
que tenha foro privilegiado no Conselho Especial, essa ação não poderá ter como
relator o presidente do Tribunal.

Certo.
O Presidente do Tribunal integra o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura, mas não exerce, no primeiro, as funções de relator nem de revisor. Assim, se
o presidente do Tribunal não exerce a função de relator no Conselho Especial, é
correto afirmar que não poderá funcionar como relator da ação penal a que se refere a questão. Também não poderão exercer a relatoria de processos o Primeiro e
Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor (art. 4º, § 1º).
239. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999) O Presidente, o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor podem exercer a relatoria de processos.

Certo.
Os quatro membros da administração superior podem, sim, exercer a relatoria de
processos, mas só no Conselho da Magistratura, cabendo lembrar que eles não desempenham essa função no Conselho Especial (art. 4º, § 1º).
240. (CESPE/TJDFT/ANALISTA

JUDICIÁRIO/TAQUÍGRAFOS/1997/ADAPTADA)

O

Presidente, o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF) integram o Conselho Especial e
o Conselho da Magistratura do Tribunal, sem, contudo, exercerem, no primeiro, as
funções de relator nem de revisor.
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Certo.
A questão reproduz a parte final do art. 4º, § 1º, que assim dispõe: “O Presidente,
o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça
compõem a Administração Superior e integram o Conselho Especial e o Conselho
da Magistratura, sem exercerem, no primeiro, as funções de relator ou de revisor”.
241. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) O Presidente, o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDF) não integram qualquer dos órgãos fracionários do
Tribunal, dedicando-se unicamente às atividades próprias das funções temporárias
que desempenham, à exceção do Conselho Especial, em que exercem as mesmas
funções jurisdicionais que os demais membros desse órgão.

Errado.
Os dois seguimentos estão incorretos: 1º) o Presidente, o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor não se dedicam exclusivamente às atividades administrativas, pois integram, além do Tribunal Pleno, outros dois órgãos do Tribunal,
quais sejam, o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura; 2º) é incorreto
afirmar que no Conselho Especial exercem as mesmas funções jurisdicionais que os
demais membros do Órgão, pois, ao contrário dos demais, eles não desempenham
a função de relator nem de revisor de processos (art. 4º, § 1º).
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242. (QUESTÃO INÉDITA) Pedro de Assis, Primeiro Vice-Presidente do TJDFT, ao
término de seu mandato, candidatou-se e foi eleito para o cargo de Presidente, hoje
ocupado por Mário de Sousa. Assim, findo o mandato, o desembargador Mário de
Sousa passará a compor a Turma da qual provier o novo Primeiro Vice-Presidente.

Certo.
Se Mário de Sousa, ao deixar o cargo de Presidente, foi sucedido pelo então Primeiro Vice-Presidente, ele ocupará a Turma da qual provier o desembargador que, no
novo mandato, suceder o Primeiro Vice-Presidente (art. 4º, § 2º, II).
243. (QUESTÃO INÉDITA) Sérgio, Presidente do TJDFT, em virtude do término do
seu mandato, foi sucedido por Cláudio, desembargador eleito pelo Pleno. Nessa
situação, Sérgio integrará a Turma da qual provier o seu sucessor.

Certo.
O Presidente que concluir o seu mandato integrará a Turma de que sair o novo Presidente. Se Cláudio foi eleito pelo Pleno para ser o novo Presidente, Sérgio, assim que
concluir o seu mandato, integrará a Turma da qual Cláudio provier (art. 4º, § 2º, I).
244. (QUESTÃO INÉDITA) O Presidente do Tribunal, ao concluir o seu mandato,
retornará à sua Turma de origem, observado o óbice do parentesco previsto no art.
6º do Regimento Interno, mediante permutas entre magistrados

Errado.
O primeiro seguimento está incorreto, e o segundo, correto. 1º) O Presidente do
Tribunal, ao concluir o seu mandato, não retornará à sua Turma de origem, mas,
sim, à Turma de que sair o novo Presidente (art. 4º, § 2º, I) ou integrará a Turma
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da qual provier o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente ou o Corregedor, se um destes vier a ser o novo Presidente (art. 4º, § 2º, II a V). 2º) De
fato, será observado o óbice do parentesco, conforme determina o art. 4º, § 3º,
mediante as permutas que se fizerem necessárias.
245. (QUESTÃO INÉDITA) O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o
Segundo Vice-Presidente e o Corregedor de Justiça são eleitos pelo Conselho Especial entre os seus membros, nos termos previsto no Regimento Interno do Tribunal.

Errado.
O órgão competente para a eleição dos cargos de direção é o Tribunal Pleno, e não
o Conselho Especial, como afirma a questão (art. 4º).
Art. 5º O desembargador terá assento na Turma em que houver vaga na data de
sua posse. Se empossado simultaneamente mais de um desembargador, a indicação da preferência por Turmas dar-se-á na ordem decrescente de antiguidade.
ASSENTO DOS DESEMBARGADORES NAS TURMAS
Um desembargador
empossado

Terá assento na Turma em que houver vaga na data da sua posse.

Mais de um desembargador A indicação da preferência por Turmas dar-se-á na ordem
empossado simultaneamente decrescente de antiguidade.
Sobre o critério de antiguidade no Tribunal, ver o art. 50 deste Regimento.
Sobre a transferência de Turma, ver o art. 51 deste Regimento.

246. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Considere a seguinte situação hipotética. Foram empossados, no mesmo ato, os desembargadores Armando, Breno e
Carolina, todos oriundos da carreira de juiz de direito do DF. Pela posição na carreira,
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o mais antigo era Armando, seguido de Breno e Carolina, respectivamente. Ao tomarem posse, existia vaga na 1ª e na 2ª Turma Cível e na 1ª Turma Criminal. Nessa
situação, o provimento das vagas nas turmas do tribunal ocorrerá mediante sorteio
entre os novos desembargadores, uma vez que tomaram posse simultaneamente.

Errado.
O desembargador terá assento na Turma em que houver vaga na data de sua
posse. Mas, havendo mais de um desembargador empossado simultaneamente, a
indicação da preferência será feita na ordem decrescente de antiguidade, e não por
sorteio. Assim, na questão em análise, a preferência na escolha será de Armando,
pois, na posição que ocupa na carreira, é o mais antigo entre eles (art. 5º).
247. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/DESMEMBRADA) O desembargador recém-empossado terá assento na turma em que houver vaga na data de sua posse.

Certo.
A questão reproduz o art. 5º, primeira parte, que assim dispõe: “O desembargador
terá assento na Turma em que houver vaga na data de sua posse”.
248. (QUESTÃO INÉDITA) Empossados simultaneamente mais de um desembargador, terá preferência na escolha da Turma o que for mais antigo.

Certo.
O desembargador terá assento na Turma em que houver vaga na data de sua posse, mas, havendo posse simultânea, a indicação da preferência da Turma dar-se-á
na ordem decrescente de antiguidade entre os desembargadores empossados
(art. 5º, segunda parte).
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Art. 6º Não poderão ter assento, na mesma Turma ou Câmara, desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o terceiro grau.
§ 1º Nos julgamentos do Conselho Especial, a intervenção de um dos desembargadores, nos casos de que trata este artigo, determinará o impedimento do outro, o
qual será substituído, quando necessário, na forma determinada neste Regimento.
§ 2º O impedimento do parágrafo anterior não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e do Conselho Especial.
NÃO PODERÃO COMPOR A MESMA TURMA OU CÂMARA

O parentesco pode ser estabelecido por laço consanguíneo ou por afinidade.
Pode ser em linha reta, quando possui relação de ascendência ou descendência, ou
seja, provém de um mesmo ancestral; ou em linha colateral, quando provém de
um mesmo tronco, mas sem relação de ascendência. O cônjuge, nos termos da lei
civil, não é considerado parente.
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Não
poderão
compor

Desembargadores
cônjuges ou
parentes em linha
reta ou colateral,
até o terceiro
grau, inclusive por
afinidade.

a mesma Turma ou Câmara.

o Conselho Especial
(em julgamento de
matéria judicial)

Poderão
compor

mas a atuação de um
dos desembargadores em
determinado julgamento
impedirá a atuação do outro, o
qual será substituído, na forma
determinada neste Regimento.

o Conselho Especial
em julgamentos
de matéria
administrativa
o Pleno em
julgamentos
de matéria
administrativa

249. (CESPE/TJ-RR/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/2013/
ADAPTADA) Considere, por hipótese, que o desembargador A do TJDFT seja primo
do desembargador B que, por sua vez, é sobrinho, por afinidade, do desembargador C. Nesse caso, considerada a regra sobre o parentesco no Tribunal, os desembargadores A e B e C poderão ter assento ao mesmo tempo em qualquer dos
órgãos fracionários do Tribunal.

Errado.
A regra sobre o parentesco, segundo o Regimento Interno, é a de que “Não poderão
ter assento na mesma Turma ou Câmara desembargadores cônjuges ou parentes
em linha reta ou colateral inclusive por afinidade até o terceiro grau” (art. 6º). Nos
julgamentos do Conselho Especial, em matéria judicial, a intervenção de um dos
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desembargadores determinará o impedimento do outro, o qual será substituído,
quando necessário, na forma determinada no Regimento (art. 6º, § 1º). Esse impedimento, todavia, não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa do
Tribunal Pleno e do Conselho Especial (art. 6º, § 2º). Na questão em análise, os desembargadores A e B são primos, cujo parentesco é de quarto grau, não havendo,
portanto, impedimento a que tenham assento na mesma Turma ou Câmara nem
no Conselho Especial. Os desembargadores A e C também podem ter assento ao
mesmo tempo em qualquer órgão fracionário do Tribunal, pois, na questão em análise, não foi informado se há parentesco entre ambos. Já os desembargadores B e C
são parentes em terceiro grau (sobrinho e tio, respectivamente) estando, portanto,
impedidos de terem assento na mesma Turma ou Câmara. B e C podem, todavia,
compor o Conselho Especial, só que, no julgamento de matéria judicial, a intervenção de um determinará o impedimento do outro, que deverá ser substituído.
250. (CESPE/TJDFT/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2007) Examine a situação hipotética. Marcelo é desembargador, compondo uma das turmas do TJDFT. Felipe
é primo de Marcelo e tomou posse no cargo de desembargador do TJDFT. Nessa situação, não há óbice a que Felipe tenha assento na mesma turma em que
Marcelo é membro.

Certo.
“Não poderão ter assento, na mesma Turma ou Câmara, desembargadores cônjuges
ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o terceiro grau”.
No caso em que o parentesco é entre primos, não há impedimento a que os desembargadores tenham assento na mesma turma, pois o parentesco entre primos é de
quarto grau e o impedimento é com relação ao parentesco de até o terceiro grau
(pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, tios, irmãos e sobrinhos) (art. 6º).
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251. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) Considere a seguinte situação hipotética. Os desembargadores A e B são irmãos e compõem o TJDFT,
lotados em turmas diferentes. Em julgamento de processo judicial de competência
do Conselho Especial, o desembargador A proferiu seu voto antes do irmão, em
virtude das regras de precedência. Nessa situação, o desembargador B poderá
também proferir seu voto normalmente, por se tratar de processo de competência
do Conselho Especial, de que fazem parte todos os membros do tribunal.

Errado.
Desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por
afinidade, até o terceiro grau poderão ter assento no Conselho Especial em julgamento de matéria judicial, mas a intervenção de um dos desembargadores determinará o impedimento do outro, o qual será substituído, quando necessário, na
forma determinada no Regimento (art. 6º, § 1º). Na questão em análise, trata-se
de julgamento de processo judicial do Conselho Especial. Portanto, ao contrário do
que afirma a questão, o desembargador B não poderá proferir seu voto normalmente, pois o seu irmão votou primeiro, devendo ser convocado desembargador
para substituí-lo. O Órgão integrado pela totalidade dos membros do Tribunal é o
Tribunal Pleno (art. 3º), e não o Conselho Especial, cuja composição é de vinte e
um desembargadores (art. 7º).
252. (CESPE/TJDFT/NOTÁRIOS/OUTORGA

DE

PROVIMENTO/2003/ADAPTADA)

João e Maria são irmãos e juízes de direito do Distrito Federal. Maria foi promovida
ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), sendo lotada na 1ª Câmara Cível. Pouco tempo depois, João foi

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

31 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

também promovido ao mesmo cargo e pediu para ser lotado na mesma Câmara.
Nessa situação, os irmãos poderão atuar no mesmo órgão fracionário do Tribunal,
mas um ficará impedido de julgar os processos em que o outro intervier.

Errado.
“Não poderão ter assento na mesma Turma ou Câmara desembargadores cônjuges
ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade até o 3º grau” (art.
6º). Na questão em análise, João e Maria são irmãos, cujo parentesco é de segundo
grau na linha colateral. Por isso, não poderão atuar na mesma Câmara.
253. (CESPE/TJDFT/ANAL. JUD. /2000) Considere a seguinte situação hipotética:
Maria Amorim é desembargadora do TJDFT e tem um sobrinho, Claudionor Amorim, que é juiz de direito do DF. Claudionor veio a ser promovido, por antiguidade,
ao cargo de desembargador daquele Tribunal. Nessa situação, uma vez que a promoção do sobrinho decorreu apenas de fatores objetivos, nada impede que o novo
desembargador venha a integrar qualquer um dos órgãos fracionários do Tribunal.

Errado.
Sobrinho é parente na linha colateral em terceiro grau. Claudionor, por ser sobrinho
de Maria, estará impedido de integrar a mesma Turma e a mesma Câmara integrada por ela (art. 6º). No Conselho Especial, em julgamentos de processos judiciais,
a regra é diferente. Tia e sobrinho poderão integrar o Conselho Especial, mas o
voto de um deles causará o impedimento do outro, que será substituído quando
necessário (art. 6º, § 1º).
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254. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/ADAPTADA) Não poderão compor a mesma turma ou câmara desembargadores cônjuges ou parentes até o terceiro grau.

Certo.
A questão reproduz o art. 6º, que assim dispõe: “Não poderão ter assento na mesma Turma ou Câmara desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou
colateral, inclusive por afinidade até o 3º grau”.
255. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/ADAPTADA) Desembargadores cônjuges ou parentes até o terceiro grau poderão ter assento no Conselho Especial do
Tribunal, sendo que, nos julgamentos de matéria judicial do órgão, a intervenção
de um determinará o impedimento do outro.

Certo.
A questão reproduz o art. 6º, § 1º, que assim dispõe: “Nos julgamentos do Conselho Especial, a intervenção de um dos desembargadores, nos casos de que trata
este artigo, determinará o impedimento do outro, o qual será substituído, quando
necessário, na forma determinada neste Regimento”.
256. (QUESTÃO INÉDITA) Se dois desembargadores cônjuges integrarem a mesma Turma, um deles estará impedido de proferir voto na sessão de julgamento.

Errado.
Desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral até o terceiro
grau não podem ter assento na mesma Turma nem na mesma Câmara (art. 6º).
Cabe lembrar que os cônjuges poderão ter assento nos julgamentos de matéria
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judicial do Conselho Especial, caso em que a intervenção de um deles determinará
o impedimento do outro, que será substituído (art. 6º, § 1º), lembrando ainda que
esse impedimento não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e no Conselho Especial (art. 6º, § 2º).
257. (QUESTÃO INÉDITA) Desembargadores cônjuges poderão ter assento na mesma Câmara, desde que a intervenção de um determine o impedimento do outro.

Errado.
Desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral até o terceiro
grau não podem ter assento na mesma Turma nem na mesma Câmara (art. 6º).
Cabe lembrar que os cônjuges poderão ter assento nos julgamentos de matéria
judicial do Conselho Especial, caso em que a intervenção de um deles determinará
o impedimento do outro, que será substituído (art. 6º, § 1º), lembrando ainda que
esse impedimento não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e no Conselho Especial (art. 6º, § 2º).
258. (QUESTÃO INÉDITA) Desembargadores irmãos, em nenhuma hipótese, poderão ter assento na mesma Turma de julgamento do Tribunal.

Certo.
“Não poderão ter assento, na mesma Turma ou Câmara, desembargadores cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o terceiro
grau” (art. 6º). O parentesco entre irmãos é de segundo grau na linha colateral,
por isso irmãos, em nenhuma hipótese, poderão ter assento na mesma Turma de
julgamento do Tribunal, nem na mesma Câmara. Cabe lembrar que os irmãos po-
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derão ter assento nos julgamentos de matéria judicial do Conselho Especial, caso
em que a intervenção de um deles determinará o impedimento do outro, que será
substituído (art. 6º, § 1º), lembrando ainda que esse impedimento não se aplica
aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e no Conselho Especial (art. 6º, § 2º).
259. (QUESTÃO INÉDITA) Presentes dois desembargadores irmãos em sessão de
julgamento de matéria administrativa do Conselho Especial, o primeiro a votar excluirá a participação do outro no julgamento.

Errado.
A regra sobre o parentesco no Tribunal dispõe que não poderá ter assento na mesma Turma ou Câmara desembargadores cônjuges ou parentes em linha rela ou
colateral, inclusive por afinidade, até o terceiro grau (art. 6º). Nos julgamentos de
matéria judicial do Conselho Especial, a intervenção de um dos desembargadores
determinará o impedimento do outro, o qual será substituído quando necessário.
(art. 5º, § 1º). Tal impedimento, todavia, não se aplica aos julgamentos de matéria
administrativa no Tribunal Pleno e no Conselho Especial (art. 5º, § 2º). Tratando-se, pois, de sessão de julgamento de matéria administrativa do Conselho Especial,
ambos os irmãos poderão votar, sem que haja impedimento.
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TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I
DO CONSELHO ESPECIAL
O Conselho Especial é o órgão especial do Tribunal, criado de acordo com o
permissivo do art. 93, XI, da Constituição Federal1, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegada2 da competência do Tribunal Pleno. É constituído de vinte e um desembargadores e tem como função jurisdicional julgar as causas de maior complexidade e relevância política, tais como
mandados de segurança, ações diretas de inconstitucionalidade, ações penais originárias, uniformização de jurisprudência, entre outras.
Art. 7º O Conselho Especial compõe-se de vinte e um membros e é presidido
pelo Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL
21 desembargadores
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Os onze desembargadores mais antigos, entre eles
o Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente,
o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça

1

14

15

16

17

18

19

20

21

Dez desembargadores
eleitos pelo Tribunal Pleno.

§ 1º
Integram
o Conselho
Especial:
(NR)
(Redação
dada
pela Emenda
RegimenNos
tribunais
com número
superior a
vinte e cinco
julgadores,
poderá
ser constituído
órgão especial,
com
o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e

tal n. 15, de 2019)

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade
e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno (art. 93, XI, CF).

2

O ato de delegação consiste em transferir para outrem os próprios poderes e atribuições. Ao exercer as
atribuições delegadas do Tribunal Pleno, o Conselho Especial julga como se o Pleno fosse, e o limite da sua
competência está estabelecido neste Regimento.
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I – os onze desembargadores mais antigos, entre eles o Presidente do Tribunal,
o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça;
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
II – dez desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
§ 2º Em caso de impedimento do Presidente, a condução dos trabalhos será
transmitida ao Primeiro Vice-Presidente ou, na impossibilidade deste, ao Segundo
Vice-Presidente. Na impossibilidade de ambos, ao membro mais antigo que lhes
suceder na ordem decrescente de antiguidade.
O Presidente do Tribunal não exerce a função de relator nem de revisor no Conselho Especial (art. 4º, § 1º) e, por ser o presidente do Órgão, somente tem direito
a voto no caso de empate e quando se exigir Quorum qualificado para a apuração
do resultado (art. 29, § 1º). Pode ocorrer, todavia, que seja levado a julgamento
um processo em que, por alguma razão, ele esteja impedido de atuar. Nesse caso,
o Presidente do Tribunal não poderá sequer presidir a sessão, e a condução dos
trabalhos será feita na forma acima descrita.
ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL
Quem preside

Membros integrantes

O Presidente do Tribunal.
- Os onze desembargadores mais antigos, entre eles o
Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o
Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça.
– Dez desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno.

Em caso de impedimento do
Presidente, a condução dos
trabalhos será transmitida

– ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal;
– ao Segundo Vice-Presidente na impossibilidade do
Primeiro Vice-Presidente;
– ao membro mais antigo no órgão que lhes suceder na
ordem decrescente de antiguidade.
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Art. 8º As vagas por antiguidade serão providas pelos membros mais antigos do
Tribunal Pleno mediante ato do Presidente. (NR) (Redação dada pela Emenda Regimental n. 15, de 2019)
As onze vagas por antiguidade serão preenchidas pelos desembargadores mais
antigos do Tribunal Pleno, mediante ato do Presidente.
Art. 9º A eleição prevista no inciso II do § 1º do art. 7º será realizada em votação secreta.
§ 1º As candidaturas serão apresentadas no início da sessão convocada para a eleição.
§ 2º Nas vagas destinadas ao quinto constitucional, será observado o critério da
alternância prevista em lei.
§ 3º Será eleito o desembargador que obtiver maioria simples, observando a regra
do art. 360, § 1º, quanto ao Quorum de instalação. No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no Tribunal.
§ 4º No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo
no Tribunal.
§ 5º O mandato dos membros eleitos será de dois anos, admitida uma recondução.
§ 6º O desembargador que integrar o Conselho Especial por quatro anos, desprezada convocação por período igual ou inferior a seis meses, só poderá ser candidato
se esgotados todos os nomes dos elegíveis.
§ 7º Quando, no curso do mandato, o membro eleito passar a integrar o Conselho
Especial pelo critério de antiguidade, será declarada vacância e convocada eleição
para o provimento da respectiva vaga.
Art. 10. Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos; na falta destes, observar-se-á a antiguidade.
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ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ESPECIAL
Eleição

É feita pelo Tribunal Pleno.

Votação

É secreta.

Candidaturas

Serão apresentadas no início da sessão convocada para a eleição.

Alternância nas
vagas destinadas ao
quinto constitucional

O art. 94 da Constituição Federal prevê que 1/5 (um quinto) dos
membros dos Tribunais sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. Na eleição dos membros do Conselho
Especial, é respeitada essa representação, que é feita de forma
alternada (ora advogado, ora membro do Ministério Público). Dos
dez membros eleitos integrantes do Órgão, pelo menos dois são
provenientes de vagas reservadas ao quinto constitucional.

Será eleito

O desembargador que obtiver maioria simples3, observando a
regra do art. 360, § 1º, quanto ao Quorum de instalação.
No caso de empate, será considerado eleito o desembargador
mais antigo no Tribunal.

Mandato dos membros eleitos Será de dois anos, admitida uma recondução.
Se o mandato for exercido
por quatro anos

O desembargador só poderá ser candidato se esgotados todos os
nomes dos elegíveis.

Se o Desembargador já foi
Esse período será desprezado para efeito da contagem dos quatro
convocado por período igual
anos de mandato.
ou inferior a seis meses
Se no curso do mandato
o membro eleito passar a
Será declarada a vacância e convocada eleição para o provimento
integrar o Conselho Especial da respectiva vaga.
pelo critério de antiguidade

3

Serão considerados suplentes

Os candidatos que concorrerem, mas não forem eleitos, na
ordem decrescente da votação.

Na falta de não eleitos

Será escolhido como suplente desembargador, observada a lista
antiguidade do Tribunal.

Para a eleição dos membros do Conselho Especial, o Regimento Interno exige que estejam presentes na sessão
do Tribunal Pleno desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de
seus membros (art. 360, § 1º). Considerando que o Tribunal Pleno é composto de quarenta e oito membros,
a sessão destinada à eleição deverá contar com a presença de, no mínimo, vinte e cinco desembargadores.
Todavia, para ser eleito membro do Conselho Especial, basta que o candidato obtenha o voto da maioria
simples, que equivale ao número inteiro que se seguir à metade dos desembargadores presentes na sessão
convocada para a eleição. Assim, se estiverem presentes trinta desembargadores na sessão, será eleito o
candidato que obtiver, no mínimo, dezesseis votos.
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Art. 11. A substituição dos membros do Conselho Especial, nas férias, nos afastamentos e nos impedimentos, será feita por convocação do Presidente do Tribunal,
observados os seguintes critérios:
I – os membros escolhidos pelo critério de antiguidade serão substituídos de acordo
com a ordem decrescente dessa, excluídos os suplentes e inadmitida a recusa;
II – os membros eleitos serão substituídos pelos suplentes na ordem decrescente
da votação ou, na falta destes, na ordem de antiguidade, inadmitida a recusa;
III – os membros convocados ficarão vinculados aos processos que lhes forem
distribuídos.
SUBSTITUIÇÃO DOS DESEMBARGADORES DO CONSELHO ESPECIAL
nas férias, nos afastamentos e nos impedimentos
Convocação
Membros antigos

É feita pelo Presidente do Tribunal.
Serão substituídos de acordo com a ordem decrescente de antiguidade do
Tribunal, excluídos os suplentes e inadmitida a recusa.

Serão substituídos pelos suplentes na ordem decrescente da votação.
Membros eleitos Na falta de suplentes, serão substituídos, observada a ordem de antiguidade
do Tribunal, inadmitida a recusa.
Vinculação

Os membros convocados para substituição ficarão vinculados aos processos que lhes forem distribuídos, ou seja, concluirão os processos recebidos
durante a convocação.

Art. 12. O Conselho Especial somente se reunirá na presença de desembargadores em
número equivalente ao inteiro que se segue à metade de seus membros, no mínimo.
§ 1º Quando exigido Quorum qualificado para deliberação, o Conselho Especial não
se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente,
no mínimo, a dois terços dos membros que o integram, considerados os substitutos.
§ 2º Far-se-á verificação de Quorum no início da sessão de julgamento.
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QUORUM DO CONSELHO ESPECIAL
Quorum

É o número de votantes exigido em determinada sessão de julgamento.
É a quantidade

Quorum de
instalação

mínima de votos
exigida para
a abertura da
sessão.

No Conselho Especial, exige-se, para a reunião, a presença de desembargadores em número equivalente ao inteiro que se segue à metade de
seus membros, no mínimo.
Considerando que o Conselho Especial é composto de vinte e um
membros, somente haverá sessão se estiverem presentes, no mínimo,
onze desembargadores.
No Conselho Especial, quando exigido Quorum qualificado para deli-

É a quantidade

beração, é necessária a presença de desembargadores em número

mínima de votos

equivalente, no mínimo, a dois terços dos membros que o integram,

QUORUM de

exigida para a

considerados os substitutos.

deliberação

aprovação de

Considerando que o Conselho Especial é composto de vinte e um

determinada

membros, somente serão votadas as matérias sujeitas a Quorum qua-

matéria.

lificado quando estiverem presentes, no mínimo, catorze desembargadores, computados, quando ausentes os titulares, os seus substitutos.

Verificação
do Quorum

Será feita no início da sessão de julgamento.

Explicando a Regra
Nas sessões do Conselho Especial, deverão estar presentes, para a realização
da sessão, no mínimo, desembargadores em número equivalente ao inteiro que
se seguir à metade de seus membros. Considerando que o Conselho Especial é
composto de vinte e um membros, somente haverá sessão se estiverem presentes, no mínimo, onze desembargadores. Esse é o denominado Quorum da maioria
absoluta, exigido para a abertura da sessão e para a deliberação da maioria das
questões discutidas no Órgão. Todavia, há matérias cujo julgamento exige Quorum
superior ao da maioria absoluta para a apuração do resultado. É o caso, por exemplo, do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, do julgamento da
uniformização de jurisprudência, entre outros. Nesses casos, o Conselho Especial
deverá se reunir com o quantitativo, no mínimo, de dois terços dos seus integrantes, o que equivale a 14 desembargadores.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

41 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

260. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2015) O presidente
e o vice-presidente do tribunal e o corregedor da justiça integram o Conselho Especial do TJDFT; os demais desembargadores integrantes desse conselho são eleitos
pelo Tribunal Pleno.

Anulada.
Esta questão foi anulada por inexistência de dados objetivos para a aferição. De
fato, houve erro de ordem objetiva, que impediu a análise correta do enunciado.
A questão, elaborada com base no art. 6º, I e II, do Regimento Interno então em
vigor, fez referência genérica à figura do Vice-Presidente, quando, no entanto, já
existiam as figuras do Primeiro e Segundo Vice-Presidentes. Hoje, o texto regimental foi atualizado e corrigido, passando a ser regulamentado no art. 7º, § 1º, I.
261. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2015/ADAPTADA) Ausentes o presidente e o primeiro vice-presidente do tribunal, presidirá a sessão do
Conselho Especial o desembargador mais idoso.

Errado.
Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Primeiro Vice-Presidente na condução de julgamentos do Conselho Especial, deverá ser convocado para
substituí-los o Segundo Vice-Presidente. Na impossibilidade deste, os julgamentos
serão conduzidos ao membro mais antigo que lhes suceder na ordem decrescente
de antiguidade no órgão, e não o desembargador mais idoso, como afirma a questão (art. 7º, § 2º). Nem sempre o Desembargador mais idoso (de mais idade) é o
mais antigo (mais tempo de Casa) da Corte.
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262. (CESPE/TJDFT/ANALISTA ADMINISTRATIVO/2007) Examine a situação hipotética. Fábio foi nomeado, entre os desembargadores mais antigos, para integrar o Conselho Especial do TJDFT. Nessa situação, nos afastamentos e impedimentos de Fábio,
a sua substituição se dará pelos suplentes na ordem decrescente da votação obtida.

Errado.
A substituição dos membros do Conselho Especial se dá da seguinte forma: a) os
membros escolhidos pelo critério de antiguidade serão substituídos de acordo com
a ordem decrescente dessa, excluídos os suplentes, inadmitida a recusa; b) os
membros eleitos serão substituídos pelos suplentes na ordem decrescente da votação ou, na falta desses, na ordem de antiguidade no Tribunal, inadmitida a recusa.
Na questão em análise, tendo sido nomeado para integrar o Conselho Especial pelo
critério de antiguidade, Fábio será substituído de acordo com a ordem decrescente
de antiguidade do Tribunal, excluídos os suplentes. Os membros eleitos é que são
substituídos pelos suplentes na ordem de votação (art. 11, I e II).
263. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) Considerando que o
Conselho Especial do TJDFT é composto por vinte e um desembargadores, esse órgão apenas se poderá reunir validamente para julgamento com a presença de pelo
menos doze membros, o que equivale a dois terços dos componentes do órgão.

Errado.
Para o Conselho Especial se reunir validamente, não é necessária a presença de 2/3
dos membros, bastando, no mínimo, a presença de desembargadores em número
equivalente ao inteiro que se seguir à metade de seus membros (maioria absolu-
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ta). Compondo-se o órgão de vinte e um membros, o número inteiro que se segue
a metade de vinte e um é dez e meio; mas, como não há meio desembargador, o
número é arredondado para mais. Assim, o Quorum necessário para reunião válida
do Conselho Especial é de, no mínimo, onze desembargadores (art. 12). O Quorum
de 2/3 é exigido para casos especiais previstos no Regimento.
264. (CESPE/TJDFT/NOTÁRIOS/OUTORGA DE PROVIMENTO/2003/ADAPTADA) Se
for a julgamento, no Conselho Especial do TJDFT, processo em que estejam impedidos de funcionar o Presidente e o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal, deverá ser
convocado a presidir o julgamento o desembargador mais antigo da corte.

Errado.
Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Primeiro Vice-Presidente, a
condução dos trabalhos do Conselho Especial será transmitida ao Segundo Vice-Presidente. Na impossibilidade deste, a transmissão será feita ao membro mais antigo
que lhes suceder na ordem decrescente de antiguidade (art. 7º, § 2º).
265. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999/ADAPTADA) O Conselho Especial
é composto por todos os membros do Tribunal.

Errado.
O Conselho Especial é composto de vinte e um desembargadores, sendo onze escolhidos pelo critério de antiguidade, entre eles o Presidente do Tribunal, o Primeiro
Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor de Justiça, e dez eleitos
pelo Tribunal Pleno (art. 7º, § 1º, I e II). O órgão composto pela totalidade dos
membros do Tribunal é o Tribunal Pleno (art. 3º).
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266. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998) O Conselho Especial é o órgão
do TJDFT competente para o desempenho da função judiciária da Corte, em casos
especiais, e compõe-se dos mesmos membros que o Pleno, do qual se diferencia
por este possuir apenas função administrativa.

Errado.
Embora os membros do Conselho Especial integrem o Tribunal Pleno, a composição
dos órgãos é diferente. O Tribunal Pleno é composto da totalidade dos desembargadores, ou seja, de quarenta e oito membros (art. 3º), enquanto o Conselho Especial é composto de apenas vinte e um membros (art. 7º). O Tribunal Pleno exerce
função administrativa (art. 3º); já o Conselho Especial exerce função jurisdicional
(art. 13) e administrativa (art. 363).
267. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998/ADAPTADA) O Conselho Especial
será integrado por vinte e um desembargadores, sendo onze deles escolhidos entre
os desembargadores mais antigos do tribunal.

Certo.
O Conselho Especial, constituído de vinte e um desembargadores, é integrado pelos
onze desembargadores mais antigos, entre eles o Presidente do Tribunal, o Primeiro e o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor de Justiça e por dez desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno (art. 7º, § 1º, I e II).
268. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998) A metade eleita do Conselho
Especial servirá por dois anos, vedada a recondução.
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Errado.
O mandato dos membros eleitos é, de fato, de dois anos, mas, ao contrário do que
afirma a questão, é admitida uma recondução (art. 9º, § 5º).
269. (QUESTÃO INÉDITA) O Conselho Especial é integrado pelos vinte e um membros mais antigos do TJDFT e presidida pelo Presidente do Tribunal.

Errado.
O Conselho Especial compõe-se de vinte e um membros (art. 7º), mas não são
todos escolhidos pelo critério de antiguidade do Tribunal. O Conselho Especial é
integrado pelos onze desembargadores mais antigos, entre eles o Presidente, o
Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor (art. 7º, § 1º, I) e por dez desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno (art. 7º, § 1º, II). A Presidência do Conselho Especial, de fato, cabe ao Presidente do Tribunal (art. 7º, caput, parte final).
270. (QUESTÃO INÉDITA) A eleição dos dez membros eleitos do Conselho Especial é
feita pelo Tribunal Pleno em votação secreta. Os interessados devem lançar sua candidatura no início da sessão e será eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos.

Errado.
Somente o último seguimento está incorreto. A eleição dos membros do Conselho
Especial será realizada em votação secreta (art. 9º) do Tribunal Pleno (art. 7º, II) e
a apresentação das candidaturas ocorrerá no início da sessão (art. 9º, § 1º). Será
eleito o desembargador que obtiver a maioria simples dos membros integrantes do
Tribunal Pleno, e não a maioria absoluta, conforme afirma a questão (art. 9º, § 3º).
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271. (QUESTÃO INÉDITA) Os onze desembargadores mais antigos do Conselho
Especial são membros efetivos do órgão, ao passo que os dez desembargadores
eleitos terão mandato de dois anos, admitida uma recondução.

Certo.
Os onze desembargadores mais antigos do Conselho Especial são, de fato, membros efetivos, pois integram o órgão em caráter permanente (art. 7º, § 1º, I). Já
os membros eleitos terão mandato de dois anos, admitida uma recondução (art.
7º, § 1º, II).
272. (QUESTÃO INÉDITA) O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios é constituído de vinte e um membros, dele fazendo parte o
Presidente, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor,
provendo-se onze vagas por antiguidade, em ordem decrescente, e dez por eleição
realizada pelo Tribunal Pleno, respeitada a representação de advogados e membros
do Ministério Público, inadmitida a recusa do encargo.

Errado.
Os dois primeiros enunciados estão corretos, e o último, incorreto: 1º) o Conselho
Especial do Tribunal, denominado Conselho Especial, é constituído de 21 membros
(art. 7º, caput), dele fazendo parte o Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor de Justiça (art. 7º, § 1º, I); 2º)
onze vagas são providas pelos membros mais antigos do Tribunal Pleno e dez vagas
são providas por meio de eleição realizada pelo Tribunal Pleno e é respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público (art. 7º, § 1º, I e II);
3º) a recusa que o regimento inadmite é com relação à substituição dos membros
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do Órgão, seja dos membros eleitos, seja dos membros antigos (art. 11, I e II), e
não com relação à composição do órgão propriamente dito. Os onze desembargadores mais antigos são membros efetivos. Mas, no caso dos membros eleitos, há
previsão de candidaturas (art. 9º, § 1º), sendo conclusivo que a aceitação seja por
ato voluntário do desembargador.
273. (QUESTÃO INÉDITA) O Presidente do Tribunal presidirá as sessões do Conselho Especial, sendo substituído, nos seus impedimentos, pelo Primeiro Vice-Presidente ou, na impossibilidade deste, pelo Segundo Vice-Presidente ou, se impossibilitados estes, pelo membro mais antigo do órgão julgador.

Errado.
Em caso de impedimento do Presidente, a condução dos trabalhos será transmitida ao
Primeiro Vice-Presidente ou, na impossibilidade deste, ao Segundo Vice-Presidente. Na
impossibilidade de ambos, a condução dos trabalhos será transmitida ao membro mais
antigo que lhes suceder na ordem decrescente de antiguidade (art. 7º, § 2º).

274. (QUESTÃO INÉDITA) A eleição dos membros eleitos do Conselho Especial
ocorrerá mediante o voto secreto dos membros do Tribunal Pleno, para mandatos
de dois anos, admitida a recondução tantas vezes quantas entender necessário o
Tribunal Pleno. Será considerado eleito quem obtiver a maioria absoluta de votos.

Errado.
A eleição dos membros eleitos do Conselho Especial é realizada em votação secreta
do Pleno (art. 9º). O mandato é de dois anos, admitida uma recondução (art. 9º, §
5º). Será eleito quem obtiver a maioria simples dos votos dos membros integrantes
do Tribunal Pleno, e não a maioria absoluta (art. 9º, § 3º).
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275. (QUESTÃO INÉDITA) Em processo de eleição para o preenchimento de apenas
uma vaga de membro do Conselho Especial, presentes quarenta e dois desembargadores na sessão plenária, candidataram-se à vaga os desembargadores José,
Pedro e Nicolau. O primeiro obteve vinte e dois votos; o segundo, oito votos, e o
terceiro, doze votos. Neste caso, José será o titular do cargo e Pedro será considerado o suplente por ter obtido menor votação.

Errado.
Será eleito a membro do Conselho Especial o desembargador que obtiver maioria
simples dos votos dos membros integrantes do Tribunal Pleno, ou seja, aquele que
obtiver metade mais um dos votos dos desembargadores presentes na votação
(art. 9º, § 3º). Considerando que estavam presentes quarenta e dois desembargadores na sessão do Pleno, para ser eleito, o candidato deve obter, no mínimo, vinte
e dois votos. Assim, o desembargador José, que obteve vinte e dois votos, alcançou
votos suficientes para a eleição. O suplente será o segundo candidato mais votado,
ou seja, Nicolau, que obteve doze votos, pois, segundo o art. 10, serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos; na falta
destes, observar-se-á a antiguidade.
276. (QUESTÃO INÉDITA) Quando um membro eleito do Conselho Especial vier a
integrá-lo pelo critério de antiguidade, a sua vaga na seção dos eleitos será preenchida pelos suplentes na ordem decrescente de votação.

Errado.
Quando, no curso do mandato, um membro eleito passar a integrar o Conselho
Especial pelo critério da antiguidade, será declarada vacância e convocada eleição
para o provimento da respectiva vaga (art. 9º, § 7º).
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277. (QUESTÃO INÉDITA) Os membros eleitos do Conselho Especial serão substituídos pelos suplentes ou, na falta destes, por outros membros do Tribunal, observada
a antiguidade. Os membros da seção dos antigos serão substituídos de acordo com
a ordem decrescente de antiguidade no Tribunal, excluídos os suplentes. A convocação para a substituição é feita pelo Presidente do Tribunal e é inadmitida a recusa.
Em qualquer caso, o convocado ficará vinculado aos processos que lhes forem distribuídos durante a convocação, sem prejuízo de suas atividades ordinárias.

Certo.
A substituição dos membros do Conselho Especial, nas férias, nos afastamentos
e nos impedimentos, será feita por convocação do Presidente do Tribunal, observados os seguintes critérios: os membros escolhidos pelo critério de antiguidade
serão substituídos de acordo com a ordem decrescente dessa, excluídos os suplentes e inadmitida a recusa (art. 11, I); os membros eleitos serão substituídos
pelos suplentes na ordem decrescente da votação ou, na falta desses, na ordem
de antiguidade e inadmitida a recusa (art. 11, II). Os membros convocados ficarão
vinculados aos processos que lhes forem distribuídos. (art. 11, III).
278. (QUESTÃO INÉDITA) O Conselho Especial é constituído por vinte e um desembargadores, provendo-se dez vagas pelo critério de antiguidade e o restante
por eleição realizada pelo Tribunal Pleno. Entre os membros eleitos, deverá ser respeitada a representação classista de advogados e membros do Ministério Público,
observado o critério de alternância prevista em lei.
279.
Errado.
O primeiro seguimento está incorreto e o segundo, correto. O Conselho Especial é
constituído por vinte e um desembargadores, provendo-se onze vagas pelo critério
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de antiguidade e o restante (dez) por eleição realizada pelo Tribunal Pleno (art. 7º,
§ 1º, I e II). Nas vagas destinadas ao quinto constitucional, será observado o critério da alternância prevista em lei (art. 9º, § 2º).
279. (QUESTÃO INÉDITA) A eleição para a escolha dos dez membros eleitos do
Conselho Especial é realizada em votação secreta.

Certo.
A eleição prevista no inciso II do § 1º do art. 7º será realizada em votação secreta.
(Art. 9º)

Art. 13. Compete ao Conselho Especial:
Ao Conselho Especial compete julgar as causas de maior complexidade e relevância política e, ainda, em alguns casos, julgar, originariamente, crimes e atos de
certas autoridades que possuem foro por prerrogativa de função.
Foro por prerrogativa de função, também denominado foro privilegiado, é
o nome dado ao privilégio concedido a certas autoridades políticas de serem julgadas, originariamente, por um Tribunal em vez de serem na Justiça de Primeira
Instância, como é o caso de julgamento das pessoas comuns do povo.
I – processar e julgar originariamente:
Processar e julgar Significa que cabe ao Conselho Especial instaurar e julgar os processos na quaoriginariamente lidade de primeiro órgão julgador. O processo inicia-se e finaliza no Órgão.
Julgar

Significa que o processo é instaurado em outra instância ou em outro órgão
julgador do Tribunal, cabendo ao Conselho Especial apenas o seu julgamento.
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a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o
Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos
dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade,
os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Crimes Comuns

São aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa penalmente
responsável que infringe a lei penal ou legislação afim, como homicídio,
roubo, furto, estelionato, tráfico de drogas etc.

Crimes de
Responsabilidade

São infrações praticadas por agentes públicos, cujas penas não possuem
natureza criminal, mas civil, política e administrativa, como, por exemplo,
a perda do cargo público e inabilitação por um certo período de tempo
para o exercício de funções públicas.

ATENÇÃO! O STF restringiu o foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em
razão dele (AP 937/GO/2018).
ATENÇÃO! O STJ, por sua vez, entendeu que o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da QO na AP 937/RJ não deliberou expressamente sobre o foro para processo e julgamento de magistrados e membros do Ministério Público, limitando-se a estabelecer
tese em relação ao foro por prerrogativa de função de autoridades indicadas na Constituição Federal que ocupam cargo eletivo (HC 684254/MG).
Ao resolver os exercícios, fique atento ao texto da LOJ em confronto com a jurisprudência do STF
e do STJ.

c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV,
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da
Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do
Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;
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Mandado de
Segurança

É a ação que visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público (art. 5º, LXIX, CF).

Habeas Data

É a ação que visa a garantir a obtenção de informações ou correção de dados
existentes em relação à pessoa do requerente, constantes de registros ou banco
de dados de entidades governamentais ou de caráter público (art. 5º, LXXII, CF).

d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça
Especial e a dos Tribunais Superiores;

Habeas corpus

É a ação que visa a proteger a liberdade de locomoção do indivíduo.
Nota: o Regimento Interno não especifica, com relação aos habeas corpus,
quais são as autoridades sujeitas à jurisdição do Conselho Especial, referindo-se, de forma genérica, às autoridades sujeitas à jurisdição do Conselho
Especial. São elas as previstas no art. 13, I, alíneas a, b, c, d e e, ressalvada
a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores.

e) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for
atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta,
quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara
Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal;

Mandado de Injunção

É a ação que visa a suprir uma omissão da Administração Pública
quanto à elaboração de lei de sua iniciativa (art. 5º, LXXI, CF).

Segue quadro contendo de forma esquematizada a competência do Conselho
Especial para processar e julgar os processos relacionados nas alíneas a, b, c, d e e
do inciso I do art. 13. A letra X assinalada em cada coluna significa que o Conselho
Especial é competente para apreciar e julgar os processos em que figuram como
partes as autoridades ali mencionadas.
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COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE
Nos crimes
Comuns
(exceto os
eleitorais)

Nos crimes de
Responsabilidade
(exceto os eleitorais)

Governador do DF
X

X

Vice-Governador do DF

X

X

Secretários de Governo do DF

X

X

Secretários
Territórios

X

X

Governo

Habeas
corpus

Mandado de
Injunção

X

Governadores dos Territórios

de

Mandados de
Segurança e
Habeas Data

dos

Presidente da Câmara Legislativa do DF e membros da Mesa
Deputados Distritais

X

X
X

Presidente e membros do Tribunal de Contas do DF

X

Procurador-Geral de Justiça do DFT

X

Presidente, órgãos e membros
do TJDFT (observados os arts.
21, II, e 23, IV)(*)

X

Juízes de Direito do Distrito
Federal e dos Territórios

X

X

Juízes de Direito Substitutos do
Distrito Federal

X

X

Quando o coator ou o paciente
for
autoridade
diretamente
sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a
dos Tribunais Superiores
Quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou
de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito
Federal e dos Territórios, da
Câmara Distrital ou do Tribunal
de Contas do Distrito Federal

X

X

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar: nos crimes comuns, o Governador do Distrito Federal; nos
crimes comuns e de responsabilidade, os Desembargadores do TJDFT, os membros do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais, entre outros (art. 105, I, a, CF). Também
é do STJ a competência para processar e julgar os habeas corpus contra ato dessas mesmas autoridades (art. 105, I, c, CF).
Compete à Câmara Legislativa do Distrito Federal processar e julgar originariamente, nos crimes de responsabilidade,
o Governador do Distrito Federal e os Deputados Distritais (arts. 60, XXIV, XXV e XXXI e 103 da Lei Orgânica do Distrito
Federal), em razão do princípio da separação dos poderes.
(*) Os mandados de segurança impetrados contra atos de Juízes do Distrito Federal são da competência das Câmaras Cíveis
quando se tratar de matéria cível (art. 21, II) e da Câmara Criminal quando se tratar de matéria criminal (art. 23, IV).
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f) o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal;
g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados;
h) o incidente de arguição de inconstitucionalidade;
i) os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias de
competência das Câmaras;
j) a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário;
k) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e
as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões.
II – promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios,
de ofício ou mediante provocação;
III – julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a
desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
IV – julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função;
V – julgar os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos
previstos nas leis processuais e neste Regimento;
VI – executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos
não decisórios.
VII – processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e
de competência comum às Câmaras Especializadas;
VIII – julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade
dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1º, do Código de Processo Civil.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

55 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

Outras Competências do Conselho Especial:
• processar e julgar originariamente:
– o conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do
próprio Tribunal;
– a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados;
– o incidente de arguição de inconstitucionalidade;
– os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e às ações rescisórias
de competência das Câmaras;
– a carta testemunhável relativa a recursos especial, extraordinário ou ordinário;
– a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do
Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade
de suas decisões;
– proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência
comum às Câmaras Especializadas;
• promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos Territórios, de ofício ou mediante provocação;
• julgar:
– as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a
desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e
Territórios;
– a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função;
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– os recursos referentes às decisões dos membros do Tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste Regimento;
– a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus
julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1º, do Código de Processo Civil;
• executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária,
podendo o relator delegar aos magistrados de Primeiro Grau a prática de atos
não decisórios.
Sobre a competência do Conselho Especial no desempenho de suas funções administrativas, ver o art. 363 deste Regimento.
Os conceitos e procedimentos de cada uma das ações e dos recursos acima
relacionados estão dispostos de forma pormenorizada no Título III do Regimento Interno do Tribunal, que trata “dos processos em espécie” (arts. 136/343
deste Regimento).

280. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2015) Se secretário
de governo do DF cometer crime comum no período em que exerce a função, ele
será processado e julgado originariamente pelo Tribunal Pleno do TJDFT.

Errado.
Os Secretários de Governo do DF têm foro por prerrogativa de função no TJDFT.
Mas o órgão competente para processar e julgá-los por crimes comuns praticados
durante o período que exerce a função de Secretário é do Conselho Especial, e não
do Tribunal Pleno como afirma a questão (art. 13, I, a).
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281. (CESPE/NOTÁRIOS/OUTORGA DE PROVIMENTO/2014) De acordo com o
Regimento Interno do TJDFT, o mandado de segurança impetrado, no TJDFT, contra
ato do governador do DF deve ser processado e julgado originariamente
a) por uma das turmas especializadas do TJDFT.
b) pelo Conselho Especial do TJDFT.
c) pelo Tribunal Pleno do TJDFT.
d) pelo presidente do TJDFT.
e) pela Câmara Cível do TJDFT.

Letra b.
Está correta a alternativa B. Compete ao Conselho Especial do TJDFT processar e
julgar originariamente os mandados de segurança impetrados contra ato do Governador do DF (art. 13, I, c).
282. (CESPE/TJDFT/NOTÁRIOS/OUTORGA

DE

PROVIMENTO/2008/ADAPTADA)

Uma ação direta de inconstitucionalidade de norma, cujo julgamento caiba ao TJDFT, deverá ser julgada pelo plenário daquela corte.

Errado.
A competência para o processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de norma cujo julgamento caiba ao TJDFT é do Conselho Especial do TJDFT,
e não do plenário da Corte (art. 13, I, k).
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283. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2007) Juliano, nomeado para o cargo
de secretário do governo do Distrito Federal (DF), foi acusado da prática de crime
de porte ilegal de arma. Nessa situação, a competência para processá-lo e julgá-lo
é do Conselho Especial.

Certo.
O porte ilegal de arma é um crime comum. Os crimes comuns, assim como os de
responsabilidade, praticados por secretários de governo do Distrito Federal, são
processados e julgados pelo Conselho Especial (art. 13, I, a).
284. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se, no âmbito da jurisdição do
TJDFT, um secretário de governo cometer um crime eleitoral, não caberá ao TJDFT
o julgamento da respectiva ação penal.

Certo.
Ao Tribunal compete processar e julgar os secretários de governo do Distrito Federal pela prática de crimes comuns e de responsabilidade, não se incluindo os crimes
eleitorais (art. 13, I, a), os quais são processados e julgados pela justiça eleitoral.
285. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se uma Turma Cível e uma Turma Criminal do TJDFT gerarem a instauração de um conflito de competência no
curso de determinado processo, caberá ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do incidente, para definir o órgão com competência para a causa.
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Errado.
A competência para o julgamento de conflito de competência instaurado entre órgãos do próprio Tribunal, como é o caso de conflito entre uma Turma Cível e uma
Turma Criminal, é do Conselho Especial (art. 13, I, f). A Competência do STJ restringe-se ao julgamento de conflitos entre tribunais e entre juízes de tribunais diferentes (art. 105, I, d).
286. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999) Compete ao Conselho Especial
julgar todo e qualquer mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção contra autoridade ou órgão do Distrito Federal.

Errado.
A questão é muito genérica, pois fala em “todo e qualquer” mandado de segurança,
habeas corpus, habeas data e mandado de injunção contra autoridade ou órgão do
DF. O Conselho Especial não é competente para o julgamento de habeas corpus
impetrados contra ato do Governador do Distrito Federal, pois a competência é do
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, c, CF). Quanto ao julgamento de mandados de segurança e habeas data impetrados contra autoridade ou órgão do DF, a
competência do Conselho restringe-se aos atos do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros e do Governador do Distrito
Federal (art. 13, I, c). Os mandados de segurança impetrados contra autoridades
de menor hierarquia do Distrito Federal são julgados originariamente na Justiça
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de Primeira Instância, pelas Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26,
III, da LOJDFT). Quanto aos mandados de injunção, ao Conselho Especial compete
processar e julgar, originariamente:
Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou
de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito
Federal (art. 13, I, e).

287. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999) Compete ao Conselho Especial
julgar os desembargadores do Tribunal nos crimes comuns e de responsabilidade.

Errado.
Os desembargadores do TJDFT, nos crimes comuns e de responsabilidade, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e não pelo Conselho Especial como afirma
a questão (art. 105, I, a, CF).
288. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998/ADAPTADA) O Conselho Especial
é competente para julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de
oficial da PMDF.

Errado.
O oficial da PMDF não está elencado no rol de autoridades com privilégio de foro e
sujeitas a julgamento pelo Conselho Especial (art. 13, I, c). Os mandados de segurança impetrados contra atos de autoridade de menor hierarquia do Governo do
Distrito Federal, como é o oficial da PMDF, são julgados originariamente na Justiça
de Primeira Instância, pelas Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 26,
III, da LOJDFT).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

61 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

289. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998) No âmbito do TJDFT, a competência para processar e julgar o governador do Distrito Federal pela prática de crime eleitoral é do Conselho Especial.

Errado.
O Conselho Especial não detém competência para processar e julgar os crimes
eleitorais; também não detém legitimidade para processar e julgar o governador
do Distrito Federal pela prática de nenhuma espécie de crime. Os crimes comuns
praticados pelo Governador do Distrito Federal são processados e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, a, CF). Os crimes de responsabilidade praticados pelo Governador do Distrito Federal são julgados pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal (art. 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal); e os crimes eleitorais
são julgados pela justiça eleitoral.
290. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Os deputados distritais e os deputados estaduais dos estados-membros serão, nos crimes comuns, julgados pelo
Conselho Especial.

Errado.
O Conselho Especial não possui competência para julgar os deputados estaduais
pela prática de crimes comuns, pois essas autoridades são julgadas pelo Tribunal
do respectivo estado. Os deputados distritais, sim, nos crimes comuns, são julgados pelo Conselho Especial (art. 13, I, b).
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291. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Compete ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ) processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado para impugnar o ato do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios (TJDF) que, no exercício de suas funções administrativas, homologou o resultado de uma licitação.

Errado.
É do Conselho Especial, e não do Superior Tribunal de Justiça, a competência para
processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim como de seus
órgãos e membros (art. 13, I, c).
292. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Compete ao Conselho Especial processar e julgar, originariamente, as ações cíveis em que juízes de direito
figurem como réus.

Errado.
A prerrogativa dos juízes de serem processados e julgados perante o Conselho
Especial é somente quanto aos crimes (comuns e de responsabilidade) (art. 13, I,
b). As ações cíveis ajuizadas contra qualquer cidadão, seja ele ou não autoridade
pública, são, em geral, processadas na Justiça de Primeira Instância.
293. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Não é da competência do Conselho Especial o julgamento de conflito de competência havido entre um juiz federal
e o próprio Tribunal.
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Certo.
Não é da competência do Conselho Especial, mas do Superior Tribunal de Justiça o
julgamento dos conflitos de competência entre tribunais ou entre juízes de tribunais diferentes (art. 105, I, d). Ao Conselho Especial compete julgar os conflitos de
competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio tribunal (art. 13, I, f).
Cabe esclarecer que a competência para o julgamento de conflitos de competência
entre juízes é das Câmaras (Cíveis ou Criminal), dependendo da natureza da ação
que originou o conflito (cível ou criminal) (arts. 21, I, e 23, I).
294. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Cabe mandado de injunção contra a omissão do governador do Distrito Federal (DF) – quando for de sua atribuição
a elaboração da norma regulamentadora –, hipótese em que o Conselho Especial
será competente para processar e julgar, originariamente, a impetração.

Certo.
É cabível mandado de injunção contra omissão do Governador do Distrito Federal
quanto à elaboração de lei de sua iniciativa e a competência para processar e julgar
originariamente a impetração é do Conselho Especial (art. 13, I, e).
295. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, os crimes, quaisquer que sejam, praticados pelo
vice-governador e pelos secretários do governo do Distrito Federal.
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Errado.
A questão é muito genérica, pois fala em “quaisquer crimes” praticados pelo vice-governador e pelos secretários de governo do Distrito Federal. A competência do
Conselho Especial para o julgamento de crimes cometidos por essas autoridades é
tão somente quanto aos crimes comuns e de responsabilidade, excluídos os eleitorais (art. 13, I, a).
296. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, os crimes, quaisquer que sejam, praticados pelos
juízes de direito e pelos juízes de direito substitutos do Distrito Federal.

Errado.
A questão é muito genérica, pois fala em “quaisquer crimes” praticados por juízes
de direito e juízes de direito substitutos. A competência do Conselho Especial para
o julgamento de crimes cometidos por essas autoridades é tão somente quanto aos
crimes comuns e de responsabilidade, excluídos os eleitorais (art. 13, I, b).
297. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra ato do próprio
Tribunal, de seus órgãos e de seus membros, bem como contra atos dos juízes do
Distrito Federal, do Governador do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos secretários do governo do Distrito Federal.
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Errado.
Não se inclui na competência do Conselho Especial processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra atos dos Juízes do Distrito Federal, nem
dos Secretários de Governo do Distrito Federal. A competência para julgar as impetrações contra ato de Juízes é das Câmaras (cíveis ou criminal, dependendo da ação
que originou o mandado de segurança (arts. 21, II, e 23, IV); e a competência para
julgar as impetrações contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal é
das Câmaras Cíveis (art. 21, II). Compete ao Conselho Especial processar e julgar
originariamente os mandados de segurança contra ato do próprio Tribunal, de seus
órgãos e de seus membros e ainda do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos
membros da Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de
quaisquer de seus membros, do Governador do Distrito Federal e dos Governadores
dos Territórios (art. 13, I, c).
298. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, as ações rescisórias e as revisões criminais dos
próprios julgados.

Certo.
A questão reproduz o 13, I, g, que assim dispõe: “Compete ao Conselho Especial
processar e julgar originariamente a ação rescisória e as revisões criminais de
seus julgados”. Cabe lembrar que às Câmaras Cíveis compete processar e julgar
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a ação rescisória de sentença de primeiro grau, de acórdãos das Turmas Cíveis
e dos próprios julgados (art. 21, IV). E compete à Câmara Criminal processar e
julgar originariamente a revisão criminal ressalvada a competência do Conselho
Especial (art. 23, II).
299. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, os embargos infringentes opostos a seus acórdãos.

Certo.
A questão reproduz o art. 13, I, i, primeira parte, que assim dispõe: “Compete
ao Conselho Especial processar e julgar originariamente os embargos infringentes
opostos aos próprios julgados”. Cabe lembrar à Câmara Criminal compete processar e julgar os embargos infringentes e de nulidade criminais (opostos aos acórdãos das Turmas Criminais) (art. 23, I).
300. (QUESTÃO INÉDITA) Mandados de segurança contra ato do Governador do
Distrito Federal serão julgados pelo Conselho Especial.

Certo.
É do Conselho Especial a competência para o julgamento de mandados de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal (art. 13, I, c).
301. (QUESTÃO INÉDITA) Os habeas corpus contra ato do Governador do Distrito
Federal são julgados pelo Conselho Especial.
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Errado.
A competência para o julgamento de habeas corpus contra ato do Governador do
Distrito Federal é do Superior Tribunal de Justiça, e não do Conselho Especial como
afirma a questão (art. 105, I, c, CF).
302. (QUESTÃO INÉDITA) Compete ao Conselho Especial processar e julgar a ação
direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei
ou de ato normativo do distrito federal em face da Constituição da República.

Errado.
Ao Conselho Especial compete apenas a declaração de inconstitucionalidade e de
constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e não da Constituição Federal, pois, com relação a esta, a competência é do Supremo Tribunal Federal (art. 13, I, k).
303. (QUESTÃO INÉDITA) Quando a elaboração da norma regulamentadora for de
atribuição do Governo do Distrito Federal e dos Territórios resultando em mandado
de injunção, caberá ao Conselho Especial processar e julgar originariamente o feito.

Certo.
Compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de injunção, quando
a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou
de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – dos Governos do
Distrito Federal e dos Territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do
Distrito Federal (art.13, I, e).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

68 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

304. (QUESTÃO INÉDITA) Compete ao Conselho Especial julgar os conflitos de
competência estabelecidos entre juízes de primeiro grau.

Errado.
O julgamento dos conflitos de competência estabelecidos entre juízes de primeiro
grau compete às Câmaras cíveis (quando os juízes em conflito forem de varas de
natureza cível, inclusive da Vara da Infância e da Juventude) (art. 21, I), e à Câmara criminal (quando os juízes em conflito forem de varas de natureza criminal,
inclusive da Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional)
(art. 23, I). Ao Conselho Especial, compete julgar os conflitos de competência estabelecidos entre órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal (art. 13, I, f).
305. (QUESTÃO INÉDITA) Suponhamos que um indivíduo que exerce o cargo de
Secretário de Estado do Distrito Federal tenha praticado crime contra o patrimônio
privado, a competência para o julgamento do feito será da justiça comum, do primeiro grau de jurisdição.

Errado.
Os crimes contra o patrimônio privado são classificados como crimes comuns. Os
crimes comuns praticados pelos Secretários de Estado do Distrito Federal são processados e julgados pelo Conselho Especial pois se trata de autoridade com foro por
prerrogativa de função e deve ser julgado perante o Tribunal. Além dos Secretários
de Estado do DF, possuem prerrogativa de foro os Governadores dos Territórios, o
Vice-Governador do DF, os Secretários dos Governos dos Territórios, os Deputados
Distritais, os Juízes de Direito do DF e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal (art. 13, I, a e b).
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306. (QUESTÃO INÉDITA) O habeas data impetrado contra o presidente da Câmara
Legislativa do Distrito Federal e os membros da Mesa será processado e julgado
originariamente pelo Conselho Especial.

Certo.
Compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente os habeas data
– e também os mandados de segurança – impetrados contra atos do Presidente
da Câmara Legislativa do Distrito Federal e os membros da Mesa, entre outros
(art. 13, I, c).
307. (QUESTÃO INÉDITA) Se em um determinado processo que esteja tramitando originariamente em uma das câmaras cíveis do Tribunal for arguida a suspeição do desembargador relator, a competência para julgar o incidente caberá ao
Conselho Especial.

Certo.
Compete ao Conselho Especial julgar as exceções e os incidentes de impedimento
ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (art. 13, III).
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CAPÍTULO II
DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

Art. 14. O Conselho da Magistratura é integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo
Primeiro Vice-Presidente, pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça.
Parágrafo único. O Conselho da Magistratura será presidido pelo Presidente do
Tribunal e se reunirá ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês,
exceto se desnecessário, e extraordinariamente mediante convocação de qualquer dos seus membros.

Conselho da
Magistratura

É órgão colegiado composto pelos membros da Administração Superior do Tribunal, ou seja, pelo Presidente do Tribunal, pelo Primeiro Vice-Presidente, pelo
Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor de Justiça. É presidido pelo Presidente do Tribunal e exerce a competência definida no art. 15 do Regimento.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA
Presidente

Quem preside

Primeiro
Vice-Presidente

Segundo
Vice-Presidente

Corregedor de
Justiça

O presidente do Tribunal.

Sessões ordinárias

São realizadas na penúltima sexta-feira de cada mês, salvo se não
for necessário.

Sessões extraordinárias

São realizadas mediante convocação de qualquer dos seus membros.

Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura:
I – julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos
legais e regimentais;
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O inciso I trata de representação contra magistrados (desembargadores e juízes) que detêm em seu poder autos de processos com excesso injustificado de
prazo para decisão.
O procedimento da representação de que trata o inciso I está previsto no art.
16 deste Regimento.
II – regulamentar e atualizar a Tabela do Regimento de Custas das Serventias Judiciais e dos Serviços Notariais e de Registro, observado o disposto no art. 72;
A Tabela do Regimento de Custas estabelece os preços a serem cobrados por
cada ação ou recurso, inclusive pelo fornecimento de certidões, de quaisquer documentos, e de cópias por qualquer meio de reprodução autenticadas ou não, ressalvadas as isenções leais (art. 72) e, ainda, os valores dos serviços praticados pelos
cartórios extrajudiciais (de Notas e de Registros).
III – julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266;
O agravo interno de que trata o inciso III é o recurso da decisão monocrática do
Presidente, nos seguintes casos: suspensão de segurança; negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil; sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do
art. 1.030, § 2º, do CPC; pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos
extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; pedido a que se refere o art. 1.036, § 2º, do Código de Processo Civil.
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As hipóteses acima serão detalhadas quando do julgamento da seção referente
ao agravo interno (arts. 265/266).
IV – exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo
Tribunal Pleno.
Além das funções previstas neste art. 15, o Conselho da Magistratura pode exercer
outras eventualmente transferidas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno.
Competências do Conselho da Magistratura:
• julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos
legais e regimentais;
• regulamentar e atualizar a Tabela do Regimento de Custas das Serventias Judiciais e dos Serviços Notariais e de Registro, observado o disposto no art. 72;
• julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do
Tribunal nos casos do art. 266;
• exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial
ou pelo Tribunal Pleno.

Art. 16. Autuada, a representação de que trata o inciso I do artigo 15 será encaminhada ao Presidente, nos casos de desembargadores, ou ao Corregedor, nos casos
de magistrados de primeiro grau, que funcionarão como relator.
§ 1º Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 (dez) dias:
I – a representação poderá ser arquivada por decisão do relator;
II – não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para
apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias.
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§ 2º Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar
o ato em 10 (dez) dias.
§ 3º Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar a intimação do magistrado para
praticar o ato em 10 (dez) dias, ad referendum do Conselho da Magistratura.
§ 4º Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu
substituto legal para decisão em 10 (dez) dias.

PROCEDIMENTO DA REPRESENTAÇÃO
CONTRA MAGISTRADOS POR EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZOS

308. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2015) O TJDFT
funciona em sessões administrativas do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura, reunindo-se este ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês.
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Errado.
O TJDFT funciona não só em sessões administrativas do Conselho Especial e do
Conselho da Magistratura, mas também do Tribunal Pleno (art. 359). O Conselho
da Magistratura, de fato, se reúne ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada
mês, exceto se desnecessário (art. 14, parágrafo único).
309. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Mandados de segurança contra
ato do Tribunal serão julgados pelo Conselho da Magistratura.

Errado.
O Conselho da Magistratura não tem competência para julgar mandados de segurança. A competência para o julgamento dos mandados de segurança contra atos
do Presidente do Tribunal, de qualquer de seus órgãos e membros é do Conselho
Especial (art. 13, I, c).
310. (QUESTÃO INÉDITA) É da competência do Conselho da Magistratura processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos jurisdicionais do Tribunal.

Errado.
O Conselho da Magistratura não tem competência para julgar conflitos de competência. A competência para processar e julgar o conflito de competência entre
órgãos e entre desembargadores do próprio Tribunal é do Conselho Especial (art.
13, I, f).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

75 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

311. (QUESTÃO INÉDITA) O Conselho da Magistratura é composto pelo Presidente,
pelo Primeiro Vice-Presidente, pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor de
Justiça e entre suas competências está a de julgar a representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais.

Certo.
Entre as competências do Conselho da Magistratura, inclui-se julgar a representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais
(art. 15, I).
312. (QUESTÃO INÉDITA) Um dos órgãos judicantes do TJDFT é o Conselho da
Magistratura que é integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo Primeiro e Segundo
Vice-Presidentes e pelo Corregedor de Justiça e presidido pelo desembargador mais
antigo do Tribunal.

Errado.
De fato, o Conselho da Magistratura é órgão judicante do TJDFT e é integrado pelo
Presidente do Tribunal, pelo Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e pelo Corregedor
de Justiça, mas é presidido pelo Presidente, e não pelo desembargador mais antigo
do Tribunal (art. 14).
313. (QUESTÃO INÉDITA) Compete ao Conselho Especial o julgamento do agravo
interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento a
recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2º, do CPC.
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Errado.
É do Conselho da Magistratura, e não do Conselho Especial, a competência para o
julgamento do agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal
que nega seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030,
§ 2º, do CPC (art. 15, III, c/c art. 266).
314. (QUESTÃO INÉDITA) O Conselho da Magistratura, cuja presidência compete
ao Presidente do Tribunal, reunir-se-á ordinariamente na primeira sexta-feira de
cada mês, exceto se desnecessário e, extraordinariamente, sempre que necessária
a convocação.

Errado.
O Conselho da Magistratura é presidido, de fato, pelo Presidente do Tribunal. As
reuniões ordinárias são realizadas na penúltima sexta-feira de cada mês, exceto se
desnecessário; e as sessões extraordinárias são realizadas mediante convocação
de qualquer dos seus membros (art. 14, parágrafo único).
315. (QUESTÃO INÉDITA) O presidente do TJDFT preside o Tribunal Pleno, o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura.

Certo.
O Tribunal Pleno, constituído da totalidade dos desembargadores, será presidido
pelo Presidente do Tribunal (art. 3º). O Conselho Especial compõe-se de vinte e um
desembargadores e é presidido pelo Presidente do Tribunal (art. 7º). O Conselho
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da Magistratura é composto pelo Presidente do Tribunal, pelo Primeiro Vice-Presidente, pelo Segundo Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça e é presidido
também pelo Presidente do Tribunal (art. 14, parágrafo único).
316. (QUESTÃO INÉDITA) As reuniões extraordinárias do Conselho da Magistratura
podem ser convocadas por qualquer um dos membros integrantes desse Órgão.

Certo.
O Conselho da Magistratura se reunirá extraordinariamente mediante convocação
de qualquer dos seus membros (art. 14, parágrafo único).
317. (QUESTÃO INÉDITA) A relatoria da representação contra magistrado por excesso de prazos legais e regimentais cabe ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal.

Errado.
A relatoria da representação contra magistrado por excesso de prazos legais e regimentais cabe ao Presidente do Tribunal, nos casos de desembargadores, ou ao
Corregedor, nos casos de magistrados de primeiro grau (art. 16).
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CAPÍTULO III
DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO

Art. 17. A Câmara de Uniformização é integrada pelo desembargador mais antigo
das Turmas Cíveis, que a presidirá, e pelos dois desembargadores mais antigos
de cada uma delas.
§ 1º A Câmara de Uniformização será presidida pelo desembargador mais antigo,
em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
§ 2º Será considerada a antiguidade no órgão julgador de origem do desembargador. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
§3º A Câmara de Uniformização reunir-se-á na presença de desembargadores em
número equivalente, no mínimo, a dois terços de seus membros. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
§4º Nas faltas e impedimentos, os desembargadores serão substituídos pelos integrantes das respectivas Turmas Cíveis, observada a ordem decrescente de antiguidade. (Incluído pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
§ 5º O presidente não receberá distribuição e somente votará quando houver
empate e nos processos vinculados. Quando chamado a julgamento processo da
sua relatoria, passará a presidência ao desembargador que o suceder na ordem de
antiguidade. (Incluído pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
§ 6º O desembargador ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data que deixar de integrar o órgão. (Incluído pela Emenda Regimental
n. 11, de 2018)
§ 7º No rodízio anual da Presidência, o desembargador mais moderno da turma de
origem do Presidente deixará de integrar o órgão. (Incluído pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
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CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Composição
Quem preside

– o desembargador mais antigo das Turmas Cíveis;
– os dois desembargadores mais antigos de cada uma das
Turmas Cíveis.
O desembargador mais antigo, em rodízio anual.

Duração do mandato

Coincide com o ano Judiciário (que se inicia e termina, respectivamente, no primeiro e no último dia útil do ano).

Antiguidade

Será considerada a antiguidade no órgão julgador de origem
do desembargador.

Quorum de instalação

Exige-se, para a reunião, a presença de, no mínimo, dois
terços dos membros.

Substituição

Nas faltas e impedimentos, os desembargadores serão substituídos pelos integrantes das respectivas Turmas Cíveis,
observada a ordem decrescente de antiguidade.

Distribuição de processos

Não será feita ao Presidente do Órgão.

Voto do Presidente

- quando houver empate no
julgamento; e
- O Presidente do Órgão
- nos processos a que ficou vinsomente votará
culado antes de exercer a presidência.

Quando chamado a julgamento
processo da relatoria do
Presidente do Órgão

O Presidente transmitirá a presidência ao desembargador
que o suceder na ordem de antiguidade.

Vinculação

O desembargador ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data que deixar de integrar o órgão.

No rodízio anual da
Presidência

O desembargador mais moderno da turma de origem do
Presidente deixará de integrar o órgão

Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar:
I – o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento;
II – o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de
onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva;
III – o incidente de assunção de competência;
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IV – proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no
seu julgamento;
V – julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade
dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1º, do Código de Processo Civil;
VI – a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento
de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução
de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
Competência da Câmara de Uniformização
Processar e julgar:
• o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica
firmada no seu julgamento;
• o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de
onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva;
• o incidente de assunção de competência;
• proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica
firmada no seu julgamento.
Julgar:
• a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos
seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1º, do Código de Processo Civil;
• a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 1, de 2016)
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Nota: Os conceitos e procedimentos de cada uma das ações e dos recursos
acima relacionados estão dispostos de forma pormenorizada no Título III do Regimento Interno do Tribunal, que trata “dos processos em espécie” (arts. 136/343
deste Regimento).
CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

Câmaras
Especializadas

São órgãos julgadores que têm como função jurisdicional apreciar e decidir as
causas de média complexidade, constituindo uma espécie de órgão decisório
de hierarquia inferior, se comparado ao Conselho Especial, e de hierarquia
superior, se comparado às Turmas especializadas.
O Tribunal possui três Câmaras especializadas, sendo duas Câmaras com
especialidade na área cível e uma Câmara com especialidade na área criminal.

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 19. A Primeira e a Segunda Câmara Cível serão integradas pelos componentes das oito Turmas Cíveis; a Câmara Criminal, pelos componentes das três Turmas
Criminais. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS
São integradas pelos componentes das oito Turmas Cíveis.
A 1ª Câmara Cível é integrada pelos membros da 1ª, 3ª, 5ª e 7ª Turmas
Primeira e Segunda
Cíveis (art. 20).
Câmaras Cíveis
A 2ª Câmara Cível é integrada pelos membros da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª Turmas
Cíveis (art. 20).
Câmara Criminal

É integrada pelos componentes das três Turmas Criminais (art. 22).
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§ 1º As Câmaras serão presididas pelo desembargador mais antigo no órgão, em
rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário.
§ 2º O presidente da Câmara, quando chamado a julgamento processo do qual seja
relator ou revisor, passará a presidência a um dos desembargadores que lhe suceder na ordem de antiguidade.
§ 3º As Câmaras reunir-se-ão na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de seus membros. O Quorum
poderá ser completado com a participação de membro de outra Câmara.
§ 4º O comparecimento à Câmara de desembargador vinculado ao julgamento de
processo não importará exclusão de quaisquer de seus membros, salvo se ocorrer
permuta. Neste caso, deixará de participar o desembargador que, em virtude dela,
tenha passado a integrar o órgão, ou se, com essa presença, extrapolar o número
correspondente à composição total da Câmara, da qual ficará excluído seu componente mais moderno.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Quem preside cada
Câmara especializada

O desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual(*).
(*) Quando a presidência é exercida em rodízio anual, significa que
a cada ano um membro do órgão exercerá a Presidência, obedecida
a ordem de antiguidade no órgão.

Duração do mandato do
presidente

Um ano, coincidente com o ano judiciário.
O ano judiciário do Tribunal inicia-se e termina, respectivamente,
no primeiro e no último dia útil do ano (art. 344).

Quando o presidente do
órgão for relator ou revi- Ele passará a presidência a um dos desembargadores que lhe sucesor de processo chamado der na ordem de antiguidade.
a julgamento

Quorum de instalação

Exige-se a presença de desembargadores em número equivalente,
no mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de seus membros
(**)

Na falta de Quorum

O Quorum poderá ser completado com a participação de membro
de outra Câmara.
Deverá comparecer ao antigo Órgão para o julgamento do feito.
O seu comparecimento, em princípio, não importará a exclusão de
quaisquer dos membros dessa Câmara. Salvo:

Se um desembargador,
removido para outra
Câmara, verificar haver
levado consigo processo a
que ficou vinculado antes
da remoção

Se a transferência ocorrer
em razão de permuta com
outro desembargador de outra
Câmara.

Neste caso, deixará de participar
da sessão o desembargador que
em virtude da permuta tenha passado a integrar o órgão.

Se, com a presença do Desembargador transferido, extrapo- Neste caso, ficará excluído o comlar o número de componentes ponente mais moderno da Câmara.
total da Câmara.

(*) Quando a presidência é exercida em rodízio anual, significa que a cada ano um
membro do órgão exercerá a Presidência, obedecida a ordem de antiguidade no órgão.
(**) Sobre o quorum de deliberação, ver art. 115, parágrafo único.
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318. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) As câmaras especializadas do
TJDFT serão sempre presididas pelo desembargador mais antigo que as integrar e
enquanto este compuser o órgão.

Errado.
As câmaras especializadas do TJDFT são sempre presididas pelo desembargador
mais antigo no órgão, mas a duração do mandato é anual e em forma de rodízio,
coincidindo a duração do mandato com o ano (art. 19, § 1º).
319. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999/ADAPTADA) As câmaras especializadas denominam-se 1ª e 2ª Câmaras Cíveis e Câmara Criminal; são compostas pelos integrantes das turmas e têm como presidente o membro mais antigo,
em sistema de rodízio.

Certo.
Todos os seguimentos estão corretos. No Tribunal, há três Câmaras especializadas
que se denominam 1º e 2ª Câmaras Cíveis e Câmara Criminal (art. 19); as Câmaras são compostas pelos desembargadores integrantes das turmas e presididas pelo
membro mais antigo em sistema de rodízio anual (art. 19, § 1º). A questão foi elaborada de forma generalizada, abrangendo todas as Câmaras e todas as Turmas, não
se exigindo conhecimento específico sobre quais as Turmas integram cada Câmara.
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320. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Cada Câmara especializada do TJDF é presidida por seu integrante mais antigo, em rodízio anual,
coincidindo a duração do mandato com o ano judiciário e transmitindo-se o exercício da presidência ao segundo em antiguidade, quando o presidente houver de
julgar feito de sua relatoria ou de que seja revisor.

Certo.
As Câmaras especializadas serão presididas pelo desembargador mais antigo no
órgão, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário
(art. 19, § 1º). O presidente das Câmaras Especializadas, quando chamado a julgamento processo do qual seja relator ou revisor, passará a presidência a um dos
desembargadores que lhe suceder na ordem de antiguidade (art. 19, § 2º).
321. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Cada Câmara especializada do TJDF é presidida por seu integrante mais antigo, em rodízio bienal,
coincidindo a duração do mandato com o ano judiciário e transmitindo-se o exercício da presidência ao segundo em antiguidade, quando o presidente houver de
julgar feito de sua relatoria ou de que seja revisor.

Errado.
Cada Câmara especializada do TJDFT é presidida por seu membro mais antigo no
órgão, em rodízio anual, e não bienal como afirma a questão (art. 19, § 1º). A
duração do mandato, de fato, coincide com o ano judiciário, devendo o presidente
transmitir o exercício da presidência a um dos desembargadores que lhe suceder
na ordem de antiguidade quando houver de julgar processo de que seja relator ou
revisor (art. 19, §§ 1º e 2º).
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322. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Cada Câmara especializada do TJDF é presidida por membro eleito entre seus integrantes, em rodízio
anual, coincidindo a duração do mandato com o ano judiciário e mantendo-se o
exercício da presidência, mesmo quando o presidente houver de julgar feito de sua
relatoria ou de que seja revisor.

Errado.
As Câmaras especializadas não são presididas por membro eleito, mas pelo desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual (art. 19, § 1º). A duração do
mandato, de fato, coincide com o ano judiciário (art. 19, § 1º, parte final). O presidente das Câmaras Especializadas terá de transmitir a presidência quando houver
de julgar processo de que seja relator ou revisor (art. 19, § 2º).

323. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/ADAPTADA) Quando necessária a complementação do Quorum mínimo da Câmara Criminal do TJDF, devem ser convocados membros da Câmara Cível.

Certo.
O artigo 19, § 3º, última parte, prevê que “o Quorum das Câmaras especializadas
poderá ser completado com a participação de membro de outra Câmara”. Embora
o enunciado da questão faça referência ao verbo “deverá” (devem ser convocados...), e não “poderá” como está no Regimento, a questão está correta, pois se
trata de Câmara Criminal que, por ser única, não resta outra opção senão buscar
membro de Câmara Cível para composição do Quorum quando necessário.
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324. (CESPE/TJDFT/PROGRAMADOR/1997/ADAPTADA) Quando necessária a complementação do Quorum mínimo da Câmara Criminal do TJDF, devem ser convocados juízes do primeiro grau.

Errado.
O artigo 19, § 3º, última parte, prevê que “o Quorum das Câmaras especializadas
poderá ser completado com a participação de membro de outra Câmara”. Não há,
no Regimento Interno, previsão de convocação de juiz de primeiro grau para complementação de Quorum nas Câmaras.
325. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) O Desembargador
José da Silva compõe a Câmara Criminal, após haver integrado a Primeira Câmara
Cível por vários anos. Depois de ter sido removido para aquela, verificou persistir
em seu poder uma apelação cível, a que ficara vinculado, como relator. Para o julgamento desse processo, o desembargador deverá solicitar ao presidente a convocação de juiz do primeiro grau, a fim de que este, exercendo temporariamente a
função de desembargador, participe da sessão da Primeira Câmara Cível destinada
ao julgamento do feito.

Errado.
Ao ser removido de uma Câmara especializada para outra, o desembargador fica
vinculado aos processos distribuídos antes da remoção, devendo ele próprio comparecer ao antigo órgão para julgar os processos pendentes. Assim, não é necessário solicitar ao presidente a convocação de juiz de primeiro grau para a substituição
de desembargador. (art. 19, § 4º).
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326. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) O Desembargador
José da Silva compõe a Câmara Criminal, após haver integrado a Primeira Câmara
Cível por vários anos. Depois de ter sido removido para aquela, verificou persistir
em seu poder uma apelação cível, a que ficara vinculado, como relator. Para o julgamento desse processo, o desembargador deverá pedir redistribuição dos autos,
mediante compensação, uma vez que a vinculação não prevalece quando há remoção de desembargador de um para outro órgão fracionário do Tribunal.

Errado.
Ao ser removido de uma Câmara especializada para outra, o desembargador ficará
vinculado aos processos distribuídos antes da remoção, devendo ele próprio comparecer ao antigo órgão para julgar os processos pendentes. Assim, o desembargador não poderá solicitar a redistribuição dos autos mediante compensação, pois
prevalece a vinculação (art. 19, § 4º).
327. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) O Desembargador
José da Silva compõe a Câmara Criminal, após haver integrado a Primeira Câmara
Cível por vários anos. Depois de ter sido removido para aquela, verificou persistir
em seu poder uma apelação cível, a que ficara vinculado, como relator. Para o julgamento desse processo, o desembargador deverá comparecer à Primeira Câmara
Cível e relatar o feito, o que sempre importará a exclusão do membro mais moderno
desse órgão fracionário, a fim de que subsista o número regimental de integrantes

Errado.
Ao ser removido de uma Câmara especializada para outra, o desembargador ficará
vinculado aos processos distribuídos antes da remoção, devendo ele próprio comparecer ao antigo órgão para julgar os processos pendentes. Não é sempre que o
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seu comparecimento no antigo órgão importará a exclusão de outros membros da
Câmara, mas somente na hipótese de permuta, caso em que deixará de participar
o desembargador que, em virtude dela, tenha passado a integrar o órgão, ou se
com a presença do antigo membro, extrapolar o número correspondente à composição total da Câmara (art. 19, § 4º).
328. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) O Desembargador
José da Silva compõe a Câmara Criminal, após haver integrado a Primeira Câmara
Cível por vários anos. Depois de ter sido removido para aquela, verificou persistir
em seu poder uma apelação cível, a que ficara vinculado, como relator. Para o julgamento desse processo, o desembargador deverá comparecer à Primeira Câmara
Cível e relatar o feito, sem que isso, em princípio, importe a exclusão de algum dos
membros desse órgão fracionário.

Certo.
Ao ser removido de uma Câmara especializada para outra, o desembargador ficará
vinculado aos processos distribuídos antes da remoção, devendo ele próprio comparecer ao antigo órgão para julgar os processos pendentes. O comparecimento
do desembargador removido à Câmara, em princípio, não importará a exclusão de
outros membros da Câmara. Isso só ocorrerá na hipótese de permuta, caso em
que deixará de participar o desembargador que, em virtude dela, tenha passado
a integrar o órgão, ou se com a presença do antigo membro, extrapolar o número
correspondente à composição total da Câmara (art. 19, § 4º).
329. (QUESTÃO INÉDITA) O Quorum para a realização das sessões das Câmaras
Especializadas corresponde ao número inteiro que se seguir à metade de seus
membros, podendo ser completado, se necessário, com a participação de membro
de outra Câmara.
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Certo.
A questão reproduz o art. 19, § 3º, que assim dispõe:
As Câmaras reunir-se-ão na presença de desembargadores em número equivalente,
no mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de seus membros. O Quorum poderá ser
completado com a participação de membro de outra Câmara.

Seção II
Das Câmaras Cíveis

Art. 20. A Primeira Câmara Cível é composta pelos membros da Primeira, da
Terceira, da Quinta e da Sétima Turma Cível; a Segunda Câmara Cível, pelos membros
da Segunda, da Quarta, da Sexta e da Oitava Turma Cível. (Redação dada pela
Emenda Regimental n. 1, de 2016)
COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS CÍVEIS
1ª CÂMARA CÍVEL
1

2

3

4

5

1ª Turma Cível

6

7

8

9

3ª Turma Cível

10

11

12

13

5ª Turma Cível

14

15

16

7ª Turma Cível

2ª CÂMARA CÍVEL
1

2

3

2ª Turma Cível

4

5

6

7

4ª Turma Cível

8

9

10

11

6ª Turma Cível

12

13

14

15

16

8ª Turma Cível

Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar:
I – os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da
Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f;
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II – o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas
Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos
Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;
III – o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;
IV – a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis
e dos próprios julgados;
V – os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício
da jurisdição civil;
VI – as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de
greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista;
Sobre o procedimento adotado no julgamento das ações previstas no inciso VI,
ver o art. 459 deste Regimento.
VII – julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade
dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1º, do Código de Processo Civil.
VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso
I. (Incluído pela Emenda Regimental n. 11, de 2018)
Ver adiante, no quadro comparativo, as competências das Câmaras Cíveis
e Criminal.
Seção III
Da Câmara Criminal

Art. 22. A Câmara Criminal é composta pelos membros da Primeira, da Segunda e
da Terceira Turma Criminal.
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COMPOSIÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL
CÂMARA CRIMINAL
1

2

3

4

5

1ª Turma Criminal

6

7

8

2ª Turma Criminal

9

10

11

12

3ª Turma Criminal

Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar:
I – os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência,
inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude;
II – a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial;
III – o pedido de desaforamento;
IV – o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de
relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais;
V – a representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como de membros dessas
corporações nos Territórios;
VI – a representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas corporações nos Territórios;
VII – o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais;
VIII – as exceções de impedimento e de suspeição relativas aos juízes no exercício
da jurisdição criminal;
IX – proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da tese jurídica firmada
no seu julgamento.
X – a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de
resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental n. 1, de 2016)
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Ver, a seguir, no quadro comparativo, as competências das Câmaras Cíveis e Criminal.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS
CÂMARAS CÍVEIS

CÂMARA CRIMINAL

Processar e julgar:

Processar e julgar:
– os embargos infringentes e de nulidade criminais;

– os conflitos de competência, inclusive os oriundos da
– o conflito de competência, inclusive o de natureza infracioVara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto
nal, oriundo de Vara da Infância e da Juventude;
no art. 13, I, f;
– a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de – a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho
acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;
Especial;
o mandado de segurança contra ato:
– de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis;
o mandado de segurança contra decisão:
– de Juízes do Distrito Federal;
– de magistrado de primeiro grau ou
– do Procurador-Geral do Distrito Federal e
– de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Cri– dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos
minais;
Territórios;
– os incidentes de impedimento e de suspeição relati- – as exceções de impedimento e de suspeição relativas
vos aos juízes no exercício da jurisdição civil;
aos juízes no exercício da jurisdição criminal;
o habeas data contra ato:
– do Procurador-Geral do Distrito Federal e
– dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos
Territórios;
– as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não
regidos pela legislação trabalhista;
– julgar a reclamação para preservar a sua competência
e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos
do art. 988, I e II, e § 1º, do Código de Processo Civil.

– a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de
Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas;

- Dar continuidade ao julgamento da ação rescisória,
nos termos do art. 120, inciso I.
– o pedido de desaforamento;
– a representação por indignidade para o oficialato de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, bem como de membros dessas corporações
nos Territórios;
– a representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
bem como das praças dessas corporações nos Territórios;
– o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes
e de nulidade criminais;
– a proposta de súmula em matéria criminal e a revisão da
tese jurídica firmada no seu julgamento.
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Nota: Os conceitos e procedimentos de cada uma das ações e dos recursos
acima relacionados estão dispostos de forma pormenorizada no Título III do Regimento Interno do Tribunal, que trata “dos processos em espécie” (arts. 136/343
deste Regimento).
CAPÍTULO V
DAS TURMAS ESPECIALIZADAS

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 24. Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores e reunir-se-á na
presença de, no mínimo, três julgadores.
Art. 25. A presidência das Turmas será exercida pelo desembargador mais antigo
no órgão, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário.
COMPOSIÇÃO DAS TURMAS ESPECIALIZADAS

Oito Turmas Cíveis
1ª Turma Cível
1

2

3

4

2ª Turma Cível
1

5ª Turma Cível
1

2

3

4

2

3

4

6ª Turma Cível
1

2

3

4

3ª Turma Cível
1

2

3

4ª Turma Cível

4

7ª Turma Cível
1

2

3

1

2

3

4

8ª Turma Cível

4

1

2

3

4

Três Turmas Criminais
1ª Turma Criminal
1

2

3

2ª Turma Criminal
4

1

2

3

3ª Turma Criminal
4

1

2

3

4
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Composição decada Turma
Quorum para reunião

Quatro desembargadores
No mínimo três julgadores.

Quem preside cada Turma

O desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual (*).
(*) Quando a presidência é exercida em rodízio anual, significa que a cada ano
um membro do órgão exercerá a Presidência, obedecida a ordem de antiguidade no órgão.

Duração do mandato
do presidente

Um ano, coincidente com o ano judiciário.
O ano judiciário do Tribunal inicia-se e termina, respectivamente, no primeiro
e no último dia útil do ano (art. 344).

Seção II
Das Turmas Cíveis
Art. 26. Compete às Turmas Cíveis:
I – julgar:
a) apelação;
b) agravo de instrumento;
c) embargos de declaração de seus julgados;
d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
II – julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de
primeiro grau;
III – julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade
dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1º, do Código de Processo Civil.
Seção III
Das Turmas Criminais
Art. 27. Compete às Turmas Criminais:
I – julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo
em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por
magistrado de primeiro grau;
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II – julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância
e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no
art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
III – processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado
de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato
emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
Ver, a seguir, no quadro comparativo, as competências das Turmas Cíveis e Criminais.
COMPETÊNCIA DAS TURMAS ESPECIALIZADAS
TURMAS CÍVEIS
– julgar apelação;

TURMAS CRIMINAIS
– julgar a apelação criminal;
julgar:
– o recurso em sentido estrito;

– julgar o agravo de instrumento;

– o recurso de agravo em execução;
– a carta testemunhável e
– a reclamação contra decisão proferida por magistrado de
primeiro grau.

– julgar os embargos de declaração de seus julgados;
– julgar recurso interposto contra decisão proferida – julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de
por juiz de Vara da Infância e da Juventude,

Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza

observado o disposto no art. 198 do Estatuto da

infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da

Criança e do Adolescente;

Criança e do Adolescente;
– processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de

– julgar habeas corpus referente à prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau;

magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II;
– processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado
de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.

– julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados,
nos termos do art. 988, I e II, e § 1º, do Código
de Processo Civil.

Nota: Os conceitos e procedimentos de cada uma das ações e dos recursos
acima relacionados estão dispostos de forma pormenorizada no Título III
do Regimento Interno do Tribunal, que’ trata “dos processos em espécie” (arts.
136/343 deste Regimento).
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330. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2007) Foi instaurado conselho de disciplina, para exame da perda da graduação pela prática de transgressão disciplinar
grave, contra Henrique, praça da Polícia Militar do Distrito Federal. Nessa situação,
o procedimento deverá ser julgado por uma das turmas criminais do TJDFT.

Errado.
É da Câmara Criminal, e não da Turma Criminal, a competência para processar e
julgar a representação para a perda da graduação das praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como das praças dessas
corporações nos Territórios (art. 23, VI).
331. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) As turmas do TJDFT somente
podem reunir-se com a presença de pelo menos três desembargadores.

Certo.
As Turmas, embora sejam compostas de quatro desembargadores, somente podem
reunir-se com a presença de, no mínimo, três julgadores (art. 24).
332. (CESPE/TJDFT/NOTÁRIOS/OUTORGA

DE

PROVIMENTO/2003/ADAPTADA)

Independentemente de seu conteúdo, as decisões da Vara da Infância e da Juventude são revistas, em grau de recurso, no TJDFT, por uma de suas turmas cíveis.
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Errado.
O conteúdo da decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude determinará qual a Turma competente para o julgamento do recurso. Se a decisão for
proferida em matéria de natureza cível, a competência é das Turmas Cíveis (art.
26, I, d); se a decisão for proferida em matéria de natureza infracional, a competência é das Turmas Criminais (art. 27, II).
333. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000) Se um cidadão ajuizar ação rescisória contra sentença de juiz de direito do DF, o julgamento dela competirá a uma
das câmaras cíveis do Tribunal.

Certo.
Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar a ação rescisória de sentença de
Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados (art. 21, IV).
Cabe lembrar que ao Conselho Especial compete processar e julgar a ação rescisória de seus próprios julgados (art. 13, I, g).
334. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000) Se, em um processo de competência do tribunal do júri, o MPDFT requerer o desaforamento da causa, caberá a
uma das turmas criminais julgar esse incidente.

Errado.
A competência para processar e julgar o desaforamento é da Câmara Criminal, e
não da Turma Criminal como afirma a questão (art. 23, III).
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335. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) As Turmas do Tribunal compõem-se de quatro desembargadores, sendo sempre presididas pelo mais antigo,
em sistema de rodízio anual.

Certo.
Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores (art. 24, primeira parte) e
serão presididas pelo desembargador mais antigo no órgão em rodízio anual (art.
25), cabendo lembrar que a turma reunir-se-á na presença de, no mínimo, três
julgadores (art. 24, parte final).
336. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) As Turmas do Tribunal compõem-se de quatro desembargadores, sendo sempre presididas pelo mais antigo.

Certo.
Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores (art. 24, primeira parte) e serão presididas pelo componente mais antigo no órgão (em rodízio anual) (art. 25),
cabendo lembrar que a turma reunir-se-á na presença de, no mínimo, três julgadores (art. 24, parte final).
337. (QUESTÃO INÉDITA) O cometimento de atos do Presidente do Tribunal que
resulte em mandado de segurança será processado e julgado originariamente pelas
Câmaras Cíveis do Tribunal.

Errado.
Compete ao Conselho Especial, e não às Câmaras Cíveis, processar e julgar o
mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente do Tribunal e de
quaisquer de seus órgãos e membros (art. 13, I, c). Cabe lembrar que a compe-
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tência das Câmaras Cíveis para o processo e julgamento de mandados de segurança restringe-se àqueles impetrados contra ato de relator de recurso distribuído
às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal (de varas de natureza cível), do
Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios (art. 21, II).
338. (QUESTÃO INÉDITA) A Primeira Câmara Cível é composta pelos membros da
Primeira, da Terceira, da Quinta e da Sétima Turma Cível e funciona com Quorum
mínimo de nove desembargadores.

Certo.
A Primeira Câmara Cível é, de fato, composta pelos membros da Primeira, da Terceira, da Quinta e da Sétima Turma Cível (art. 20). As Câmaras reunir-se-ão na
presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que
se seguir à metade de seus membros. Considerando que as Câmaras Cíveis são
compostas de desembargadores integrantes das quatro Turmas Cíveis relacionadas, o número de componentes do órgão totaliza dezesseis membros (4x4=16).
O número inteiro que se segue à metade de 16 é 9, este é, portanto, o Quorum
mínimo para a realização da sessão (art. 19, § 3º).
339. (QUESTÃO INÉDITA) Os desembargadores do TJDFT que compõem a Segunda Turma Cível do Tribunal terão assento na mesma Câmara dos desembargadores
que compõem a Quinta Turma Cível.

Errado.
A Primeira Câmara Cível é composta pelos membros da Primeira, da Terceira, da
Quinta e da Sétima Turma Cível; a Segunda Câmara Cível, pelos membros da Se-
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gunda, da Quarta, da Sexta e da Oitava Turma Cível. Assim, os desembargadores
da Segunda e da Quinta Turma Cível terão assento em Câmaras diferentes: os da
2ª Turma Cível comporão a 2ª Câmara Cível; e os da 5ª Turma Cível comporão a
1ª Câmara Cível (art. 20).
340. (QUESTÃO INÉDITA) Compete às Câmaras Especializadas processar e julgar
o conflito de competência estabelecidos entre os juízes de direito da Justiça do
Distrito Federal.

Certo.
As Câmaras especializadas possuem a competência para processar e julgar os conflitos de competência estabelecidos entre os juízes de direito da justiça do Distrito
Federal, sendo que às Câmaras Cíveis compete o julgamento dos conflitos oriundos
de processos de natureza cível, inclusive o da Vara da Infância e da Juventude (art.
21, I), enquanto à Câmara Criminal compete o julgamento dos conflitos oriundos
de processo de natureza criminal, inclusive o de natureza infracional oriundo e Vara
da Infância e da Juventude (arts. 23, I, parte final).
341. (QUESTÃO INÉDITA) A Câmara Criminal é constituída da totalidade dos desembargadores das Turmas Criminais cabendo a Presidência do órgão ao membro
de maior antiguidade entre os que a compõem.

Errado.
A Câmara Criminal é, de fato, constituída dos desembargadores das Turmas Criminais (1ª, 2ª e 3ª Turmas criminais) (art. 22). A presidência cabe ao membro mais
antigo no órgão, em rodízio anual, e não ao membro de maior antiguidade entre os
que a compõem (art. 19, § 1º).
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342. (QUESTÃO INÉDITA) O julgamento, nas Turmas Especializadas, será sempre
tomado pelo voto de três desembargadores. Nas Câmaras Especializadas, com o
mínimo de votantes equivalente ao número inteiro que se seguir à metade de seus
respectivos membros.

Certo.
Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores e reunir-se-á na presença
de, no mínimo, três julgadores (art. 24). As Câmaras Especializadas somente se
reunirão na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao
inteiro que se seguir à metade de seus membros (art. 19, § 3º).
343. (QUESTÃO INÉDITA) As Turmas Cíveis e Criminais, compostas por quatro
desembargadores cada uma, funcionam com Quorum mínimo de três julgadores.

Certo.
Cada Turma compõe-se de quatro desembargadores e reunir-se-á na presença
de, no mínimo, três julgadores (art. 24). Cabe lembrar que o Conselho Especial
(art. 12) e as Câmaras Especializadas (art. 19, § 3º) somente se reunirão na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se
seguir à metade de seus membros. A Câmara de Uniformização, com o Quorum
mínimo de dois terços de seus membros (art. 17, § 2º). E para adiantar a lição,
o Tribunal Pleno também somente se reunirá na presença de desembargadores
em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de seus
membros (art. 360, § 1º).
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344. (QUESTÃO INÉDITA) Cuidando-se de reclamação relativa a decisão proferida
por magistrado de primeiro grau, a competência para o julgamento é da Câmara
de Uniformização.

Errado.
A competência para o julgamento da reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau é das Turmas Criminais, e não da Câmara de Uniformização como afirma a questão (art. 27, I).
345. (QUESTÃO INÉDITA) O julgamento do incidente de assunção de competência
cabe às Câmaras Cíveis do Tribunal.

Errado.
A Competência para o processo e julgamento do incidente de assunção de competência é da Câmara de Uniformização, e não das Câmaras Cíveis como afirma a
questão (art. 18, III).
346. (QUESTÃO INÉDITA) Há no TJDFT oito Turmas especializadas, constituídas de
quatro desembargadores cada uma. Os membros da Quarta e Quinta Turmas Cíveis
integram a Segunda Câmara Cível.

Errado.
No TJDFT, há onze Turmas especializadas, sendo oito cíveis e três criminais (art.
2º, parágrafo único). Cada Turma é composta por quatro desembargadores (art.
24). Os membros da Quarta Turma Cível integram a Segunda Câmara Cível; e os
membros da Quinta Turma Cível integram a Primeira Câmara Cível (art. 20).
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CAPÍTULOS ANTERIORES

Art. 28. Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos
processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar:
I – os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos;
Os embargos de declaração são recursos destinados a eliminar defeitos (omissão, contradição obscuridade, erro material) porventura existentes em um acórdão.
II – as medidas e os processos incidentes;
Medidas e processos incidentes são questões que surgem no curso do processo
e que devem ser decididas antes da matéria principal.
III – o agravo interno contra decisão do relator;
Agravo interno é o recurso contra decisão unipessoal de desembargador relator.
IV – a restauração de autos;
Restauração de autos é o procedimento destinado a reconstruir os autos de processos extraviados ou desaparecidos.
V – os incidentes de execução que lhes forem submetidos.
Os incidentes de execução são as ações ajuizadas com vistas a impugnar e
suspender os processos de execução oriundos das ações originárias.
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COMPETÊNCIA
COMUM A TODOS OS
ÓRGÃOS JULGADORES

Cabe
– ao Conselho Especial
– ao Conselho da Magistratura
– às Câmaras
– às Turmas
Julgar
nos processos de sua respectiva competência
–
–
–
–
–

os embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos;
as medidas e os processos incidentes;
o agravo interno contra decisão do relator;
a restauração de autos;
os incidentes de execução que lhes forem submetidos.

Nota: Todos os órgãos julgadores detêm competência para julgar os recursos ou
incidentes acima listados, cada qual nos processos de sua respectiva competência.
Para exemplificar, se os embargos de declaração forem opostos ao acórdão de uma
apelação criminal, a competência para o julgamento dos embargos será do mesmo
órgão competente para julgar a apelação criminal; se forem opostos embargos ao
acórdão de uma ação direta de inconstitucionalidade, a competência para o julgamento dos embargos será do mesmo órgão competente para julgar a ação direta
de inconstitucionalidade. De igual forma, a restauração de autos relativas a processo de competência de uma determinada Turma será julgada pela respectiva Turma.
Art. 29. São atribuições dos presidentes dos órgãos colegiados:
I – presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem;
II – convocar sessões extraordinárias;
III – manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias;
IV – proclamar os resultados dos julgamentos;
V – comunicar ao Presidente do Tribunal ou ao Corregedor da Justiça a existência
de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento.
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Atribuições dos Presidentes dos Órgãos Colegiados:
• presidir as sessões, submetendo-lhes questões de ordem;
• convocar sessões extraordinárias;
• manter a ordem nas sessões, adotando as providências necessárias;
• proclamar os resultados dos julgamentos;
• comunicar ao Presidente do Tribunal ou ao Corregedor da Justiça a existência
de indício da prática de falta disciplinar por magistrado, servidor, tabelião, registrador ou serventuário, quando assim deliberado pelo colegiado no julgamento.
Nota: As atribuições acima aplicam-se também ao Presidente do Tribunal
Pleno e do Conselho Especial no exercício das funções administrativas, no que
couber (art. 366).
§ 1º O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão
quando o julgamento exigir Quorum qualificado para apuração do resultado ou
quando houver empate.
Direito a voto dos Presidentes do Conselho Especial e das Câmaras:
• quando o julgamento exigir Quorum qualificado para a apuração do resultado; ou
• quando houver empate.
Sobre o direito a voto do Presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no
exercício das funções administrativas, ver art. 366, parágrafo único, deste Regimento.
Nota: Ao contrário do Presidente do Conselho Especial, que não exerce nesse
órgão as funções de relator nem de revisor (art. 4º, § 1º), o Presidente das Câmaras exerce esse múnus, só que, quando chamado a julgamento processo do qual

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

107 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

seja relator ou revisor, passará a presidência a um dos desembargadores que lhe
suceder na ordem de antiguidade no órgão (art. 19, § 2º). Na condição de presidente dos órgãos, todavia, ambas as autoridades somente votam nas hipóteses
acima elencadas.
§ 2º Os presidentes das Câmaras e das Turmas indicarão ao Presidente do Tribunal
servidor para ser nomeado secretário do respectivo órgão e designar o substituto.
A atribuição de indicar servidor para ser nomeado secretário do órgão julgador e designar o substituto não inclui o presidente do Tribunal Pleno, do Conselho
Especial e do Conselho da Magistratura, uma vez que a presidência de tais órgãos
cabe ao Presidente do Tribunal, a quem compete propriamente a expedição dos
atos de nomeação de magistrados e servidores da Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (art. 367, III).

347. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) O presidente do Conselho Especial e o das Câmaras do TJDFT jamais votam nesses órgãos.

Errado.
O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão quando
o julgamento exigir quorum qualificado para apuração do resultado ou quando
houver empate no julgamento (art. 29, § 1º).
348. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000/ADAPTADA) Se o presidente do
Tribunal presidir sessão de julgamento do Conselho Especial, não poderá votar em
hipótese alguma, salvo se houver sido designado relator.
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Errado.
O presidente do Conselho Especial, que coincidentemente é o Presidente do próprio
Tribunal, vota como presidente nas sessões de julgamento do Conselho Especial
quando o julgamento exigir quorum qualificado para apuração do resultado ou
quando houver empate (art. 29, § 1º), cabendo lembrar que ele não exerce nesse
órgão as funções de relator nem de revisor (art. 4º, § 1º).
349. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997/ADAPTADA) Inclui-se na competência do Conselho Especial, de acordo com o Regimento Interno do TJDFT, processar e julgar, originariamente, os embargos de declaração opostos a seus acórdãos.

Certo.
O art. 28 elenca os recursos, medidas e incidentes que são julgados por cada órgão
julgador (Conselho Especial, Conselho da Magistratura, Câmaras e Turmas) nos
processos de sua respectiva competência. Assim, os embargos de declaração serão
julgados pelo mesmo órgão que prolatou o acórdão embargado. Exemplificando, os
embargos de declaração opostos aos acórdãos do Conselho Especial serão julgados
pelo próprio Conselho Especial (art. 28, I).
350. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Os embargos de declaração
opostos a acórdãos dos órgãos fracionários do Tribunal são sempre julgados por
outro órgão, composto por maior número de membros.
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Errado.
O art. 28 elenca os recursos, medidas e incidentes que são julgados por cada órgão
julgador (Conselho Especial, Conselho da Magistratura, Câmaras e Turmas) nos
processos de sua respectiva competência. Assim, os embargos de declaração serão
julgados pelo mesmo órgão que prolatou o acórdão embargado. Exemplificando, os
embargos de declaração opostos aos acórdãos do Conselho Especial serão julgados
pelo próprio Conselho Especial (art. 28, I).
351. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Os presidentes do Conselho Especial e das Câmaras votam sempre que a relevância da matéria em julgamento
exigir, conforme o previsão legal ou regimental.

Errado.
O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão quando
o julgamento exigir quorum qualificado para a apuração do resultado ou quando
houver empate (29, § 1º). Nem todas as matérias relevantes do Tribunal exigem
quorum qualificado para a apuração do resultado.
352. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Os presidentes do Conselho Especial e das Câmaras jamais votam.

Errado.
O presidente do Conselho Especial e os presidentes das Câmaras votarão quando
o julgamento exigir quorum qualificado para a apuração do resultado ou quando
houver empate no julgamento (art. 29, § 1º).
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353. (QUESTÃO INÉDITA) Os embargos de declaração serão julgados por órgão
fracionário diverso daquele que pronunciou a decisão embargada.

Errado.
O art. 28 elenca os recursos, medidas e incidentes que são julgados por cada órgão julgador nos processos de sua respectiva competência. Assim, os embargos de
declaração serão julgador pelo mesmo órgão que prolatou o acórdão embargado.
Exemplificando, os embargos de declaração opostos ao acórdão da 2ª Turma Criminal serão julgados pela própria 2ª Turma Criminal (art. 28, I).
CAPÍTULO VII
DAS COMISSÕES
Art. 30. As comissões, permanentes e temporárias, colaboram no desempenho
dos encargos do Tribunal de Justiça.
As comissões constituem órgãos compostos de determinado número de desembargadores encarregados de decidir questões sobre um tema específico. São permanentes quando integrantes da estrutura institucional do Tribunal, como as Comissões
de Regimento, de Jurisprudência e de Acompanhamento de Estágio Probatório. São
temporárias quando criadas para apreciar determinada matéria e extinguem-se quando alcançado o fim a que se destinam ou quando expirado o prazo de sua duração.
As comissões permanentes e temporárias colaboram no desempenho das atividades institucionais do Tribunal de Justiça.
Art. 31. São comissões permanentes:
I – a Comissão de Regimento Interno;
II – a Comissão de Jurisprudência;
III – a Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório.
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§ 1º Os membros das comissões serão indicados pelo Presidente do Tribunal para
aprovação do Tribunal Pleno.
§ 2º Os membros das comissões cumprirão mandato de dois anos, permitida uma
recondução.
§ 3º É vedada a participação do mesmo desembargador em mais de uma comissão
permanente.
Art. 32. As comissões contarão com o apoio dos órgãos da Administração do Tribunal.
DAS COMISSÕES PERMANENTES
Membros
das comissões
Mandato dos membros

São indicados pelo Presidente do Tribunal para aprovação do
Tribunal Pleno.
Dois anos, permitida uma recondução.

Participação
dos membros

É vedada a participação do mesmo desembargador em mais
de uma comissão permanente.

Serviço de apoio

As comissões contarão com o apoio dos órgãos da Administração do Tribunal.

Art. 33. O Tribunal Pleno e o Presidente do Tribunal poderão criar comissões temporárias com qualquer número de membros.
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Podem ser criadas
Número de membros

Pelo Tribunal Pleno;
Pelo Presidente do Tribunal.
Podem ser criadas com qualquer número de membros.
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Seção I
Da Comissão de Regimento Interno

Art. 34. A Comissão de Regimento Interno é composta por 5 (cinco) membros
efetivos e dois membros suplentes, sendo presidida por seu membro mais antigo.
Art. 35. Compete à Comissão de Regimento Interno propor e manifestar-se sobre
propostas de alterações regimentais.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal poderá consultar a Comissão de Regimento Interno sobre outras matérias administrativas.
Art. 36. A Comissão de Regimento Interno reunir-se-á ordinariamente uma vez por
mês e terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as propostas que
lhe forem submetidas, salvo hipóteses de urgência.

Seção II
Da Comissão de Jurisprudência

Art. 37. A Comissão de Jurisprudência é composta de 5 (cinco) membros efetivos
e um suplente, sendo presidida por seu membro mais antigo.
Parágrafo único. A Comissão de Jurisprudência terá um representante de cada
Câmara especializada.
Art. 38. Compete à Comissão de Jurisprudência propor e se manifestar sobre propostas de edição, revisão e cancelamento de súmula, observado o disposto nos
arts. 331, 334 e 335.
Parágrafo único. A Comissão de Jurisprudência auxiliará o Tribunal nos assuntos
relacionados à sua competência.
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Seção III
Da Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório
Art. 39. A Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório é composta por 3
(três) membros efetivos, dentre os quais o Corregedor, que a presidirá, bem como
por 1 (um) suplente.
Art. 40. Compete à Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório o exame
das condições pessoais e do desempenho do juiz de direito substituto durante os
dois primeiros anos de exercício do cargo.
DAS COMISSÕES PERMANENTES
Comissão
de Regimento Interno

Comissão
de Jurisprudência

Comissão
de Acompanhamento
de Estágio Probatório

É composta por três membros
É composta por cinco membros É composta por cinco memefetivos, entre os quais o
efetivos e dois suplentes.
bros efetivos e um suplente.
Corregedor e um suplente.
É presidida por seu membro É presidida por seu membro
É presidida pelo Corregedor.
mais antigo.
mais antigo.
Terá um representante de cada
Câmara especializada.
Compete propor e se manifesCompete propor e manifestar-se tar sobre propostas de edição,
sobre propostas de alterações revisão e cancelamento de
regimentais.
súmula, observado o disposto
nos arts. 331, 334 e 335.

Compete o exame das condições pessoais e do desempenho do juiz de direito substituto
durante os dois primeiros anos
de exercício do cargo.

O Presidente do Tribunal poderá
Auxiliará o Tribunal nos
consultar a Comissão de Regiassuntos relacionados à sua
mento Interno sobre outras matécompetência.
rias administrativas.
Reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês.
Terá o prazo de 30 (trinta) dias
para se manifestar sobre as propostas que lhe forem submetidas,
salvo hipóteses de urgência.
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354. (CEBRASPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2018/ADAPTADA)
Os desembargadores que integram as comissões do TJDFT são designados pelo presidente do tribunal e seus nomes são submetidos à aprovação do Tribunal Pleno.

Certo.
Os membros das comissões são indicados pelo Presidente do Tribunal para aprovação do Tribunal Pleno (art. 30, § 1º).
355. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2015/ADAPTADA)
As comissões permanentes e temporárias colaboram no desempenho dos encargos
do Tribunal e contarão com o apoio dos órgãos da Administração da Corte.

Certo.
As comissões, permanentes e temporárias colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal de Justiça (art. 30). As comissões contarão com o apoio dos órgãos
da Administração do Tribunal (art. 32).
356. (CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2008/ADAPTADA)
A comissão permanente de jurisprudência tem por atribuição propor e se manifestar sobre propostas de edição, revisão e cancelamento de súmula do Tribunal.

Certo.
Compete à Comissão de Jurisprudência propor e se manifestar sobre propostas de
edição, revisão e cancelamento de súmula, observado o disposto nos arts. 331, 334
e 335 (art. 38).
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357. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) As comissões permanentes de
Regimento e de Jurisprudência do TJDFT são compostas por desembargadores que
necessariamente devem passar por rodízio ao término de cada mandato, uma vez
que é proibida a recondução para essa função.

Errado.
O mandato dos membros das comissões permanentes de Regimento Interno e de
Jurisprudência é de dois anos, permitida uma recondução (art. 31, § 2º).
358. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998) A presidência da Comissão de
Regimento Interno é atribuição do presidente do Tribunal.

Errado.
O presidente do Tribunal não preside nem integra nenhuma das comissões permanentes. A Presidência da Comissão de Regimento Interno, assim como a de Jurisprudência, é exercida pelo desembargador mais antigo entre seus membros (arts.
34 e 37), cabendo lembrar que a presidência da Comissão de Acompanhamento de
Estágio Probatório cabe ao Corregedor (art. 39).
359. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) Além das comissões permanentes, o Tribunal poderá ter comissões temporárias.

Certo.
O Tribunal Pleno e o Presidente do Tribunal poderão criar comissões temporárias
com qualquer número de membros (art. 33).
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360. (QUESTÃO INÉDITA) É vedada a participação do mesmo desembargador em
mais de uma comissão permanente.

Certo.
A questão reproduz o art. 31, § 3º, que assim dispõe: “É vedada a participação do
mesmo desembargador em mais de uma comissão permanente”.
361. (QUESTÃO INÉDITA) A presidência das Comissões de Regimento Interno e de
Jurisprudência é exercida pelos membros mais antigos do Tribunal; e a de Acompanhamento de Estágio Probatório, pelo Corregedor de Justiça.

Errado.
A presidência das Comissões de Regimento Interno e de Jurisprudência é exercida
pelos membros mais antigos que as compuser, e não pelos membros mais antigos
do Tribunal (arts. 34 e 37). A presidência da Comissão de Acompanhamento de
Estágio Probatório, de fato, é exercida pelo Corregedor (art. 39).
362. (QUESTÃO INÉDITA) As Comissões de Regimento Interno e de Jurisprudência
são compostas por cinco membros efetivos e um suplente; a de Acompanhamento de Estágio Probatório compõe-se de três membros efetivos, entre os quais o
Corregedor e um suplente.

Errado.
A Comissão de Jurisprudência é composta por cinco membros efetivos e um suplente
(art. 37), mas a de Regimento Interno é composta por cinco membros efetivos e dois
suplentes (art. 34). E a de Acompanhamento de Estágio Probatório, de fato, compõe-se
de três membros efetivos, entre os quais o Corregedor e um suplente (art. 39).
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363. (QUESTÃO INÉDITA) Os membros das comissões permanentes são escolhidos
mediante eleição pelo Tribunal Pleno.

Errado.
Os membros das comissões serão indicados pelo Presidente do Tribunal para aprovação do Tribunal Pleno. Não há previsão de eleição para a aprovação dos nomes
(art. 31, § 1º).
364. (QUESTÃO INÉDITA) Os membros das comissões permanentes cumprirão
mandato de dois anos, inadmitida a recondução.

Errado.
Os membros das comissões permanentes cumprirão mandato de dois anos, permitida uma recondução (art. 31, § 2º).
365. (QUESTÃO INÉDITA) O desembargador que já cumpriu o mandato por dois anos
na Comissão de Jurisprudência não poderá voltar a integrar a mesma Comissão.

Errado.
Os membros de qualquer uma das comissões permanentes cumprirão mandato de
dois anos, permitida uma recondução (art. 31, § 2º). Assim, o desembargador que
já cumpriu o mandato por dois anos na Comissão de Jurisprudência pode voltar a
integrar a mesma comissão se for reconduzido.
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366. (QUESTÃO INÉDITA) À Comissão de Regimento Interno cabe opinar sobre
matérias administrativas em caso de consulta feita pelo Presidente do Tribunal.

Certo.
O Presidente do Tribunal poderá consultar a Comissão de Regimento Interno sobre
outras matérias administrativas (art. 35, parágrafo único).
TÍTULO III
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, DO
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA

Art. 41. O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça terão mandato de dois anos e tomarão posse no
primeiro dia útil seguinte a 21 de abril.
O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente
e o Corregedor de Justiça são desembargadores integrantes do Tribunal, eleitos pelos
demais desembargadores, para exercerem os cargos de direção superior do Órgão.
Parágrafo único. Ao tomarem posse, prestarão o compromisso de bem e fielmente
desempenhar os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da
República, as leis e as decisões da Justiça.
Art. 42. Se ocorrer vacância dos cargos de Presidente do Tribunal, de Primeiro
Vice-Presidente, de Segundo Vice-Presidente ou de Corregedor da Justiça, realizar-se-á nova eleição, salvo se faltarem menos de seis meses para o término do mandato, caso em que a Presidência do Tribunal será exercida pelo Primeiro Vice-Presidente; e a Primeira Vice-Presidência, a Segunda Vice-Presidência ou a Corregedoria
da Justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade.
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MANDADO, POSSE E VACÂNCIA
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE,
DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA
Mandato
Posse

Dois anos.
No primeiro dia útil seguinte a 21 de abril.

De bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo
Compromisso de posse e fazendo cumprir a Constituição da República, as leis e as decisões
da Justiça.
Vacância

Se ocorrer vacância

Substituição em caso
de vacância do cargo
por período inferior a
seis meses

Ocorre a vacância quando, no curso do mandato, o cargo fica vago em
decorrência de aposentadoria, morte ou outro impedimento absoluto
do magistrado.
Será realizada nova eleição se faltarem seis meses ou mais para o término do mandato.
Haverá substituição se faltarem menos de seis meses para o término
do mandato.
Cargo

Será exercido

Presidência

Pelo Primeiro Vice-Presidente

Primeira Vice-Presidência
Pelos demais membros, observada a
Segunda Vice-Presidência
ordem decrescente de antiguidade.
Corregedoria da Justiça

Afastamento do
Presidente em missão
oficial fora do Distrito
Federal

Por quinze dias ou mais.

Por menos de quinze dias.

Transmissão da
presidência, quando
houver

Será transmitida a presidência.
Não será transmitida a presidência.
Neste caso, o Primeiro Vice-Presidente deverá praticar os atos
manifestamente urgentes.

É feita mediante ofício.

Nota: Sobre a substituição dos ocupantes de cargo de direção no caso de outros
afastamentos, ver art. 57.
Nota: Sobre a substituição do Presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial,
no exercício de suas funções administrativas, e dos demais membros, ver art. 364.
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Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal:
O Presidente é um dos desembargadores integrantes do Tribunal, eleito pelo
Tribunal Pleno para administrar e dirigir os trabalhos do Órgão. É a autoridade máxima do Tribunal e tem suas atribuições definidas no art. 10 da LOJDFT e nos arts.
43 (atribuições jurisdicionais) e 367 (atribuições administrativas) deste Regimento.
I – representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios nas suas relações com os outros Poderes e autoridades;
II – administrar e dirigir os trabalhos do Tribunal, presidir as sessões do Tribunal
Pleno, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura, bem como as sessões
solenes e as especiais, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;
III – promover a execução das penas quando a condenação houver sido imposta
em ação de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de
Primeiro Grau a prática de atos não decisórios;
IV – determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência de motivo relevante;
V – elaborar as escalas de plantão judicial do Conselho da Magistratura e de plantão
semanal da segunda instância;
VI – requisitar as verbas necessárias ao pagamento de precatórios pela Fazenda
Pública do Distrito Federal;
VII – velar pela regularidade e pela exatidão das publicações das estatísticas mensais, relativas aos trabalhos judiciários do Tribunal;
VIII – designar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial,
por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste Regimento;
IX – designar desembargador para composição de Quorum de outro órgão julgador
nas hipóteses previstas neste Regimento;
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X – solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, lista
sêxtupla para início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao quinto constitucional;
XI – decidir:
a) o pedido de suspensão de execução de medida liminar ou de sentença em mandado de segurança;
b) o pedido de avocação de processos (art. 496, § 1º, Código de Processo Civil);
c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo
os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção;
d) pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial, na hipótese do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil;
e) o pedido a que se refere o art. 1.036, § 2º, do Código de Processo Civil.
XII – decidir e ordenar o sequestro previsto no art. 100, § 2º, Constituição da
República;
XIII – outorgar delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, bem
como extingui-la nos casos previstos em lei, declarando vago o respectivo serviço;
XIV – exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.
Art. 44. São atribuições do Primeiro Vice-Presidente:
O Primeiro Vice-Presidente é um dos desembargadores integrantes do Tribunal, eleito pelo Tribunal Pleno para substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. Tem suas atribuições definidas no art. 11 da LOJDFT e nos arts. 44
(atribuições jurisdicionais) e 368 (atribuições administrativas) deste Regimento.
I – substituir o Presidente do Tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou
impedimentos eventuais;
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II – supervisionar e regulamentar a autuação dos feitos e dos expedientes judiciais
protocolizados na Secretaria do Tribunal, dirimindo as dúvidas suscitadas;
III – homologar o relatório de distribuição dos feitos de competência do Tribunal,
admitida a assinatura digital ou pessoal nos casos de manifesta urgência ou de
impossibilidade de realização na distribuição por meio eletrônico;
IV – regulamentar a distribuição no segundo grau de jurisdição;
V – exercer atribuições do Presidente do Tribunal, previstas em lei ou neste Regimento, que lhe forem delegadas;
VI – exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.
Parágrafo único. A delegação de competência prevista no inciso V far-se-á por ato
conjunto do Presidente do Tribunal e do Primeiro Vice-Presidente.
Art. 45. São atribuições do Segundo Vice-Presidente:
O Segundo Vice-Presidente é um dos desembargadores integrantes do Tribunal, eleito pelo Tribunal Pleno para, na impossibilidade do Primeiro Vice-Presidente,
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. Tem suas atribuições definidas no art. 11 da LOJDFT e nos arts. 45 (atribuições jurisdicionais) e 369 (atribuições administrativas) deste Regimento.
I – substituir o Presidente do Tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o Primeiro Vice-Presidente esteja impossibilitado de fazê-lo;
II – exercer a função de Coordenador-Geral do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos e do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, bem como designar magistrados para a coordenação dos respectivos
Centros Judiciários;
III – exercer atribuições do Presidente do Tribunal, previstas em lei ou neste Regimento, que lhe forem delegadas;
IV – exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.
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Parágrafo único. A delegação de competência prevista no inciso III far-se-á por ato
conjunto do Presidente do Tribunal e do Segundo Vice-Presidente.
Art. 46. Não se transmitirá a presidência do Tribunal quando o afastamento do titular,
em missão oficial fora do Distrito Federal, ocorrer por período inferior a 15 (quinze)
dias, devendo o Primeiro Vice-Presidente praticar os atos manifestamente urgentes.
Parágrafo único. A transmissão da presidência far-se-á mediante ofício.
Art. 47. São atribuições do Corregedor da Justiça:
O Corregedor de Justiça é um dos desembargadores integrantes do Tribunal,
eleito pelo Tribunal Pleno e figura como a autoridade responsável pela fiscalização
e regularidade dos serviços prestados pelas Serventias Judiciais (nome dado aos
Cartórios das Varas) e pelas Serventias Extrajudiciais (nome dado aos Serviços de
Notas e de Registro), assegurando a correta aplicação das normas legais pertinentes. Tem suas atribuições previstas no art. 12 da LOJDFT e nos arts. 47 (atribuições
jurisdicionais) e 370 (atribuições administrativas) deste Regimento.
I – fiscalizar, normatizar e exercer o poder disciplinar relativo aos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e extrajudiciais;
II – realizar inspeções e correições nos serviços judiciários de Primeiro Grau de
Jurisdição e extrajudiciais;
III – regulamentar a distribuição no Primeiro Grau de Jurisdição;
IV – exercer a função de Coordenador-Geral do Sistema dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, indicando ao Conselho Especial magistrados para integrar a respectiva Coordenação;
V – presidir inquérito destinado à apuração de infração penal praticada por juiz;
VI – elaborar a escala mensal dos juízes de direito substitutos para os plantões
judiciais de primeiro grau;
VII – exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial.
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ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE, DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, DO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA
Presidente

Primeiro Vice-Presidente

Corregedor da Justiça

– representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios nas suas relações com os
outros Poderes e autoridades;
– administrar e dirigir os trabalhos do Tribunal;
– presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Conselho Especial e do Conselho da Magistratura,
bem como as sessões solenes e as especiais, cumprindo e fazendo cumprir este Regimento;
– promover a execução das penas quando a condenação houver sido imposta em ação de
competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de Primeiro Grau a prática
de atos não decisórios;
– determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência de motivo relevante;
– elaborar as escalas de plantão judicial do Conselho da Magistratura e de plantão semanal
da segunda instância;
– requisitar as verbas necessárias ao pagamento de precatórios pela Fazenda Pública do Distrito Federal;
– velar pela regularidade e pela exatidão das publicações das estatísticas mensais, relativas
aos trabalhos judiciários do Tribunal;
– designar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial, por ocasião de
férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste Regimento;
– designar desembargador para composição de Quorum de outro órgão julgador nas hipóteses
previstas neste Regimento;
– solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, lista sêxtupla para início dos procedimentos
referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao quinto constitucional;

– substituir o Presidente do Tribunal em suas férias, afastamentos,
ausências ou impedimentos eventuais;
– supervisionar e regulamentar a autuação dos feitos e dos expedientes judiciais protocolizados na Secretaria do Tribunal, dirimindo as
dúvidas suscitadas;
– homologar o relatório de distribuição dos feitos de competência do
Tribunal, admitida a assinatura digital ou pessoal nos casos de manifesta urgência ou de impossibilidade de realização na distribuição por
meio eletrônico;
– regulamentar a distribuição no segundo grau de jurisdição;
– exercer atribuições do Presidente do Tribunal, previstas em lei ou
neste Regimento, que lhe forem delegadas;
– exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.

– fiscalizar, normatizar e exercer o poder
disciplinar relativo aos serviços judiciários de Primeiro Grau de Jurisdição e
extrajudiciais;
– realizar inspeções e correições nos
serviços judiciários de Primeiro Grau de
Jurisdição e extrajudiciais;
– regulamentar a distribuição no Primeiro Grau de Jurisdição;
– exercer a função de Coordenador-Geral do Sistema dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, indicando ao Conselho
Especial magistrados para integrar a respectiva Coordenação;
– presidir inquérito destinado à apuração
de infração penal praticada por juiz;
– elaborar a escala mensal dos juízes de
direito substitutos para os plantões judiciais de primeiro grau;
– exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial.

Segundo Vice-Presidente
– substituir o Presidente do Tribunal em suas férias, afastamentos,
ausências ou impedimentos eventuais, caso o Primeiro Vice-Presidente esteja impossibilitado de fazê-lo;
– exercer a função de Coordenador-Geral do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, bem como designar magistrados
para a coordenação dos respectivos Centros Judiciários;

– decidir:
– exercer atribuições do Presidente do Tribunal, previstas em lei ou
- o pedido de suspensão de execução de medida liminar ou de sentença em mandado de neste Regimento, que lhe forem delegadas;
segurança;
– exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.
- o pedido de avocação de processos (art. 496, § 1º, Código de Processo Civil);
- a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção;
- o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial,
na hipótese do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil;
- o pedido a que se refere o art. 1.036, § 2º, do Código de Processo Civil;
– decidir e ordenar o sequestro previsto no art. 100, § 2º, Constituição da República;
– outorgar delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, bem como extingui-la
nos casos previstos em lei, declarando vago o respectivo serviço;
– exercer as demais funções que lhe são atribuídas por este Regimento.
Delegação de competência do Presidente ao Primeiro Vice-Presidente

Será feita por ato conjunto dessas duas autoridades.

Delegação de competência do Presidente ao Segundo Vice-Presidente

Será feita por ato conjunto dessas duas autoridades.
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Sobre as atribuições administrativas do Presidente do Tribunal, do Primeiro
Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, ver os
arts. 367, 368, 369 e 370 deste Regimento e respectivo quadro esquemático.

367. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2007) Roberto e Paula ocupam, respectivamente, os cargos de Segundo Vice-Presidente e Corregedora do TJDFT. Nessa situação, se faltarem menos de seis meses para o término dos mandatos e houver vacância do cargo de Segundo Vice-Presidente, este será substituído por Paula.

Errado.
Se ocorrer vacância do cargo de Segundo Vice-Presidente do Tribunal faltando menos de seis meses para o término do mandato, o desembargador que deixar o
cargo será substituído pelos demais membros do Tribunal, observada a ordem decrescente de antiguidade (art. 42). No Regimento, não há regra prevendo que o
Corregedor substitua o Segundo Vice-Presidente nem qualquer outro ocupante de
cargo de direção. Assim, na questão em análise, Paula não poderá substituir Roberto, que será substituído por um membro outro do Tribunal, observada a ordem
decrescente de antiguidade.
368. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) O presidente do TJDFT pode atribuir, unilateralmente, ao Primeiro Vice-presidente do órgão, as competências que entenda devam ser por estes exercidas.
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Errado.
O Presidente, embora possa delegar atribuições ao Primeiro Vice-Presidente – e ao
Segundo Vice-Presidentes –, essa delegação não pode ser feita por ato unilateral do
Presidente, mas por ato conjunto das duas autoridades (art. 44, parágrafo único).
369. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Considere a seguinte situação
hipotética. Em determinado ano, a umidade relativa do ar no DF chegou a níveis
potencialmente perigosos para a saúde. Por isso, as autoridades competentes sugeriram a suspensão das atividades dos órgãos públicos, escolas etc. Nessa situação, a competência para determinar a suspensão dos trabalhos do TJDFT seria do
Plenário do Tribunal, o qual deveria ser imediatamente convocado por seu presidente para deliberar a esse respeito.

Errado.
A competência para determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência
de motivo relevante é do Presidente do Tribunal, dispensada a convocação do Plenário do Tribunal para deliberação a respeito (art. 43, IV).
370. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000/ADAPTADA) Considere a seguinte situação hipotética: O desembargador Ptolomeu Mendonça foi eleito para o cargo
de Primeiro Vice-presidente do TJDFT em um determinado mandato. Ao atravessar
uma via pública, um motorista alcoolizado atropelou-o, causando-lhe a morte, poucos dias após a posse no cargo. Nessa situação, caberá ao corregedor acumular a
função de Primeiro Vice-Presidente até o término do mandato.
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Errado.
Ocorrendo vacância dos cargos de direção faltando seis meses ou mais para o término do mandato, haverá nova eleição. Tendo o desembargador Ptolomeu falecido
logo após a posse no cargo de Primeiro Vice-Presidente, deverá haver nova eleição
para o preenchimento do cargo. Não há previsão no Regimento Interno de que o
Corregedor substitua desembargador ocupante de cargo de direção (art. 42).
371. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Há atribuições do presidente do
TJDF que são delegáveis.

Certo.
Os arts. 44, V, e 45, III, preveem, respectivamente, que o Primeiro Vice-Presidente e o Segundo Vice-Presidente exercerão atribuições do Presidente do Tribunal,
previstas em lei ou no Regimento Interno, que lhe forem delegadas. Sendo assim,
é conclusivo que há atribuições do Presidente que são delegáveis, embora o Regimento Interno não elenca quais são elas.
372. (CESPE/TJDFT/DIGITADOR/1997) As atividades judicantes do TJDFT não podem ser suspensas por determinação do presidente do Tribunal, devendo ser feita
por decisão da Corte.

Errado.
É atribuição do presidente do Tribunal determinar a suspensão dos serviços judiciários na ocorrência de motivo relevante (art. 43, IV). Assim, as atividades judicantes
do TJDFT podem ser suspensas por determinação unipessoal do presidente, sem
necessidade de aprovação da Corte.
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373. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1997) A presidência do Tribunal deverá
ser transmitida, por ofício, sempre que o presidente precisar afastar-se do DF.

Errado.
Nem sempre o afastamento do presidente do TJDFT enseja a transmissão da presidência, mas apenas quando o afastamento, para missão oficial fora do Distrito
Federal, ocorrer por período igual ou superior a quinze dias. Se for por período
inferior a quinze dias, deverá o Primeiro Vice-Presidente praticar os atos manifestamente urgentes (art. 46). Quando houver a transmissão da presidência, ela será
feita mediante ofício, estando correta a questão quanto a este último seguimento
(art. 46, parágrafo único).
374. (QUESTÃO INÉDITA) Vagando o cargo de Primeiro Vice-Presidente, faltando
menos de seis meses para o término do mandato, a substituição, durante o período
que resta do mandato, far-se-á pelo Segundo Vice-Presidente.

Errado.
Vagando o cargo de Primeiro Vice-Presidente faltando menos de seis meses para o
término do mandato, a substituição far-se-á pelos demais membros, observada a
ordem decrescente de antiguidade (art. 42). A substituição do Primeiro Vice-Presidente pelo Segundo Vice-Presidente somente ocorrerá no caso de outros afastamentos e impedimentos, e não em cargo de vacância (art. 57).
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375. (QUESTÃO INÉDITA) Considere que um desembargador tenha tomado posse
como Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça em vinte e dois de abril, mas
tenha vindo a falecer no dia vinte e oito de julho do mesmo ano. Nesse caso, deverá
ser realizada nova eleição para preenchimento da vaga, cabendo ao eleito cumprir
o tempo restante do mandato do antecessor.

Certo.
Se ocorrer vacância dos cargos de Presidente do Tribunal, de Primeiro Vice-Presidente, de Segundo Vice-Presidente ou de Corregedor da Justiça, realizar-se-á nova
eleição, salvo se faltarem menos de seis meses para o término do mandato, caso
em que a Presidência do Tribunal será exercida pelo Primeiro Vice-Presidente; e a
Primeira Vice-Presidência, a Segunda Vice-Presidência ou a Corregedoria da Justiça, pelos demais membros, observada a ordem decrescente de antiguidade (art.
42). Na questão em análise, a vacância ocorreu pouco mais de três meses após o
início do mandato, por isso deverá haver nova eleição e o sucessor deverá cumprir
o tempo restante do mandato eletivo, que é de dois anos.
376. (QUESTÃO INÉDITA) É atribuição do Corregedor a tarefa de coordenar o Sistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal, mas a coordenação do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação cabe ao Segundo Vice-Presidente.

Certo.
É atribuição do Corregedor coordenar o Sistema dos Juizados Especiais do Distrito
Federal (art. 47, IV). É atribuição do Segundo Vice-Presidente coordenar o Núcleo
Permanente de Mediação e Conciliação (art. 45, II).
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377. (QUESTÃO INÉDITA) Cabe ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
regulamentar a distribuição dos feitos no segundo grau de jurisdição.

Certo.
Regulamentar a distribuição dos feitos no segundo grau de jurisdição, de fato, é
atribuição do Primeiro Vice-Presidente (art. 44, IV).
378. (QUESTÃO INÉDITA) A competência do presidente do Tribunal de Justiça pode
ser delegada ao Corregedor.

Errado.
O Regimento Interno prevê a delegação de competência do Presidente do Tribunal
ao Primeiro Vice-Presidente (art. 44, V) e ao Segundo Vice-Presidente (art. 45,
III). O Corregedor poderá exercer funções que lhe forem delegadas pelo Conselho
Especial, não pelo Presidente do Tribunal (art. 47, VII).
379. (QUESTÃO INÉDITA) O mandato do presidente do tribunal será de dois anos
e terá início trinta dias após a eleição.

Errado.
O mandato dos ocupantes de cargo de direção (Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e Corregedor da Justiça), de fato, é de dois anos. Mas a posse será feita
no primeiro dia útil seguinte a 21 de abril, e não trinta dias após a eleição (art. 41).
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380. (QUESTÃO INÉDITA) A duração do mandato dos presidentes dos órgãos julgadores do Tribunal é de um ano e a escolha é feita pelo sistema eletivo entre seus
membros mais antigos.

Errado.
A duração do mandato dos presidentes das Câmaras especializadas (art. 19, § 1º)
e das Turmas especializadas (art. 25) é de um ano em rodízio anual. No Conselho
Especial e no Tribunal Pleno, a presidência dos órgãos cabe ao Presidente do Tribunal e o seu mandato, que é de dois anos (art. 41), perdurará enquanto durar o seu
mandato eletivo (art. 43, II).
381. (QUESTÃO INÉDITA) Quando ocorrer vacância do cargo de Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência e completará o tempo restante do mandato
do seu antecessor.

Errado.
O Vice-Presidente somente substituirá o Presidente, se a vacância ocorrer faltando
menos de seis meses para o término do mandato. Faltando seis meses ou mais,
haverá nova eleição (art. 42).
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TÍTULO IV
DOS DESEMBARGADORES
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48. Os desembargadores tomarão posse diante do Tribunal Pleno ou do Presidente do Tribunal e prestarão o compromisso solene de bem e fielmente desempenhar os
deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis,
distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo.
§ 1º Realizando-se a posse perante o Presidente do Tribunal, o compromisso poderá
ser prestado por meio de procurador com poderes especiais.
§ 2º Do ato de posse lavrar-se-á termo em livro especial, subscrito pelo Presidente
do Tribunal, pelo empossado e pelo Secretário-Geral do Tribunal.
§ 3º Ao ser empossado como desembargador, o juiz titular ou suplente do
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral.
Art. 49. Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os
deveres inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de “Excelência”, conservado o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados.
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DOS DESEMBARGADORES POSSE, COMPROMISSO, PRERROGATIVAS E DEVERES
Posse

É feita perante o Tribunal Pleno ou o Presidente do Tribunal.

Compromisso solene

De bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprindo
e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo
justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo.
Poderá ser prestado por meio de procurador com poderes especiais
se a posse ocorrer perante o Presidente do Tribunal.

Termo de posse

Será lavrado em livro especial, subscrito pelo Presidente do Tribunal,
pelo empossado e pelo Secretário-Geral do Tribunal.

Se o empossado for juiz
titular ou suplente do
O magistrado terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral.
Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal
Prerrogativas, garantias,
São as inerentes ao exercício da magistratura.
direitos e deveres
Tratamento recebido

Receberão o tratamento de “Excelência”.
Conservam o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados.

Art. 50. Determina-se a antiguidade no Tribunal:
I – pela data da posse;
II – em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior, na classe em que
se deu a promoção;
III – pelo tempo de serviço como magistrado;
IV – pela idade.
APURA-SE A ANTIGUIDADE DO DESEMBARGADOR
1º pela data da posse;
2º

em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior na classe em que se deu a
promoção;

3º pelo tempo de serviço como magistrado;
4º pela idade.
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Nota: A antiguidade é critério objetivo importante utilizado para o desempate
em caso de conflito de interesses entre magistrados. Ocorre nos casos de eleição
para os cargos de direção do Tribunal, de escolha de Turmas, de substituição de
membros, entre outras hipóteses. Assim, tomemos por exemplo a eleição para o
cargo de Presidente do Tribunal. Para apurar qual entre dois interessados é o mais
antigo para concorrer à vaga, o primeiro critério a se considerar para a escolha é a
data da posse. Aquele que tomou posse primeiro será considerado o mais antigo.
No entanto, se ambos tomaram posse na mesma data, o desempate será feito pelo
segundo critério, que é a colocação anterior na classe em que se deu a promoção.
Por esse critério, exclusivo para os desembargadores provenientes da carreira da
magistratura, considera-se mais antigo aquele que foi promovido primeiro ao cargo
de Juiz de Direito. Persistindo o empate, apura-se o tempo de serviço como magistrado, computando-se inclusive o tempo de serviço prestado na Justiça de outro
Estado, se for o caso. O último critério é a idade do desembargador, caso em que
será considerado mais antigo o mais idoso.
Sobre a antiguidade dos Juízes, ver art. 58 da LOJDFT.
Art. 51. É facultada aos desembargadores a transferência de uma Turma para outra
na qual haja vaga antes da posse de novo desembargador ou no caso de permuta.
Se houver mais de um pedido, terá preferência o desembargador mais antigo.
É facultada aos desembargadores
– antes da posse do novo desembargador;
a transferência de uma Turma para
– no caso de permuta com outro desembargador.
outra onde houver vaga
Havendo mais de um interessado

Terá preferência o desembargador mais antigo.
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382. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Considere a seguinte situação
hipotética. João era advogado e Sônia, promotora de justiça. Ambos foram nomeados para o cargo de desembargador do TJDFT, no sistema do quinto constitucional.
Tomaram posse no mesmo ato. Nessa situação, a precedência na antiguidade entre
os dois será determinada a favor de Sônia, por ser membro do Ministério Público.

Errado.
A antiguidade no Tribunal é determinada pelos seguintes critérios: 1º) pela data da
posse; 2º) em caso de posse coletiva, pela ordem de colocação anterior, na classe
em que se deu a promoção; 3º) pelo tempo de serviço como magistrado; 4º) pela
idade. Na questão em análise, a antiguidade não pode ser resolvida pelo primeiro critério, porque ambos tomaram posse na mesma data; também não pode ser
resolvida pelo segundo critério, porque são provenientes de vaga do quinto constitucional, não havendo que se falar em classe em que se deu a promoção, pois a
promoção é exclusiva dos juízes de carreira; também não pode ser resolvida pelo
terceiro critério, pois nenhum deles exerceu o cargo de magistrado. O único critério
possível para resolver a questão é a idade, mas não há dados objetivos para aferir
qual dos dois é o mais antigo. Sendo assim, é conclusivo que a antiguidade não
poderá ser determinada a favor de Sônia, pois não há no Regimento regra que disponha sobre a precedência dos membros provenientes do Ministério Público sobre
os membros provenientes da classe de advogado (art. 50).
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383. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um promotor de justiça for
nomeado para o cargo de desembargador do TJDFT, mas não puder tomar posse no
dia designado por se encontrar enfermo, a posse deverá aguardar seu restabelecimento, pois o nomeado não poderá constituir procurador para aquele fim.

Errado.
Em regra, a posse é feita perante o Tribunal Pleno. Todavia, o Regimento Interno
prevê a possibilidade de ser realizada perante o Presidente do Tribunal. Neste caso,
o compromisso poderá ser prestado por meio de procurador com poderes especiais.
Assim, se o promotor não puder tomar posse no dia designado por se encontrar
enfermo, não será necessário aguardar seu restabelecimento, podendo nomear
procurador com poderes especiais para o compromisso da posse (art. 48, § 1º).
384. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Considere a seguinte situação
hipotética. Pedro, que é juiz de direito do DF e suplente do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE/DF), foi promovido, durante a suplência, ao cargo de desembargador. Nessa situação, Pedro deverá concluir seu mandato como suplente, mas após
isso somente poderá ser novamente escolhido para compor o TRE/DF obedecendo
à ordem de antiguidade dos desembargadores do TJDFT.

Errado.
Ao ser empossado no cargo de desembargador, o juiz titular ou suplente do TRE-DF
terá por encerrado o seu mandato na Justiça Eleitoral. Assim, Pedro não concluirá
seu mandato como suplente do TRE nem poderá ser novamente escolhido para
compor o órgão eleitoral (art. 48, § 3º).
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385. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) Se o presidente do
TJDFT ausentar-se do DF a serviço, pelo prazo de dez dias, não haverá necessidade
de transmissão da presidência do órgão ao Primeiro Vice-presidente, a quem caberá, nessa hipótese, praticar os atos manifestamente urgentes durante a ausência
do presidente.

Certo.
Não se transmitirá a presidência do Tribunal quando o afastamento do titular, em
missão oficial fora do Distrito Federal, ocorrer por período inferior a quinze dias, devendo o Primeiro Vice-Presidente praticar os atos manifestamente urgentes (art. 46).
386. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000) Após aposentar-se, o membro
do Tribunal mantém o direito a ser tratado como desembargador, mas deixa de ser
necessário o tratamento de “Excelência”.

Errado.
Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os deveres
inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de “Excelência”,
conservado o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados (art. 49).
387. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Considere a seguinte situação
hipotética. Foram empossados, no mesmo ato, os desembargadores Armando,
Breno e Carolina, todos oriundos da carreira de juiz de direito do DF. Pela posição
na carreira, o mais antigo era Armando, seguido de Breno e Carolina, respectivamente. Ao tomarem posse, existia vaga na 1ª e na 2ª Turma Cível e na 1ª Turma
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Criminal. Nessa situação, o provimento das vagas nas turmas do tribunal ocorrerá
mediante sorteio entre os novos desembargadores, uma vez que tomaram posse
simultaneamente.

Errado.
Havendo mais de um desembargador empossado simultaneamente, o provimento
das vagas nas turmas será feito na ordem decrescente de antiguidade, e não por
sorteio. Assim, na questão em análise, a preferência na escolha será de Armando,
pois, na posição que ocupa na carreira, é o mais antigo entre eles (art. 50, II).
388. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) Os desembargadores conservam, mesmo aposentados, o título e as honras do cargo.

Certo.
Os desembargadores têm as prerrogativas, as garantias, os direitos e os deveres
inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de “Excelência”,
conservando o título e as honras correspondentes, ainda que aposentados (art. 49).
389. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/1998) O desembargador, após lotado
em determinada Turma, poderá requerer transferência para outra, desde que haja
vaga ou em caso de permuta.

Certo.
É facultada aos desembargadores a transferência de uma Turma para outra na
qual haja vaga antes da posse de novo desembargador ou no caso de permuta
(art. 51, primeira parte).
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390. (QUESTÃO INÉDITA) Considere a seguinte situação hipotética. Foram nomeados no mesmo ato, publicado no DJ-E de 02/05/2008, os desembargadores Carlos,
de 45 anos e Carlitos, de 55 anos, ambos egressos da carreira de juiz de direito
pelo mesmo concurso no qual Carlitos obteve a melhor classificação. Marcada a
posse para o dia 25/05/2008, não pôde comparecer ao ato o desembargador Carlitos, porque estava doente, deixando para fazê-lo quinze dias depois. Considerada
a norma a respeito da apuração de antiguidade no Tribunal, é correto dizer que
será considerado o mais antigo o desembargador Carlos por haver tomado posse
no cargo antes do desembargador Carlitos.

Certo.
O primeiro critério a ser observado na determinação da antiguidade no Tribunal é a
data da posse. Sendo assim, Carlos é mais antigo que Carlitos porque tomou posse
antes, nada importando, na questão em análise, que Carlos seja mais novo que Carlitos ou que este tenha obtido melhor classificação no concurso de juiz. (art. 50, I).
391. (QUESTÃO INÉDITA) Se dois desembargadores tomarem posse na mesma
data, o primeiro critério para definir a precedência entre eles, considerando-se o
critério de antiguidade, será a data do exercício no cargo.

Errado.
A data de exercício não é critério para definir a antiguidade dos desembargadores,
mas, sim, dos juízes (art. 58, I, LODFT). No Tribunal, a posse é o primeiro critério utilizado para definir a antiguidade dos desembargadores. Em caso de posse
coletiva, o desempate será feito pelos demais critérios, quais sejam: a ordem de
colocação anterior na classe em que se deu a promoção; tempo de serviço como
magistrado e a idade. (art. 50).
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392. (QUESTÃO INÉDITA) É facultada aos desembargadores a transferência de
uma Turma para outra na qual haja vaga antes da posse da posse do novo Desembargador, submetido o pedido à aprovação do Tribunal Pleno. Havendo mais de um
pedido, terá preferência o desembargador mais antigo.

Errado.
Não há previsão no Regimento Interno sobre a necessidade de submissão do pedido
de transferência à aprovação pelo Tribunal Pleno. O art. 51 dispões apenas que é facultada aos desembargadores a transferência de Turma para outra na qual haja vaga
antes da posse de novo desembargador ou no caso de permuta. Se houver mais de
um pedido, terá preferência, de fato, o desembargador mais antigo (art. 51).
393. (QUESTÃO INÉDITA) Em processo de eleição para o preenchimento de um
cargo vago de membro do Conselho Especial, candidataram-se à vaga os desembargadores José e Pedro, tendo ambos obtido votos, na votação individual, dezesseis votos. Neste caso, pode-se dizer que o cargo será preenchido pelo que for mais
antigo entre eles, assim considerado o que tomou posse no cargo de desembargador em primeiro lugar.

Certo.
Segundo o Regimento Interno, em caso de empate na votação para membro eleito
do Conselho Especial, prevalecerá o desembargador mais antigo no Tribunal (art.
9º, § 3º). O primeiro critério a ser observado para apurar a antiguidade no Tribunal
é, de fato, a data da posse no cargo (art. 50, I). No caso em questão, ambos os
candidatos obtiveram o mesmo número de votos, por isso o desempate será feito
pelo primeiro critério, que é a data da posse.
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CAPÍTULO II
DAS FÉRIAS, DOS AFASTAMENTOS E DAS SUBSTITUIÇÕES

Art. 52. Os desembargadores gozarão férias individuais na forma disciplinada
pelo Tribunal.
Antes da reforma do Judiciário, ocorrida em 2004, os magistrados gozavam
férias coletivas, ou seja, de forma simultânea e no mesmo período (nos meses de
janeiro e julho de cada ano). Todavia, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 45, de 30/12/2004, foram vedadas as férias coletivas nos juízos e tribunais
de segundo grau de jurisdição (art. 93, inciso XII, CF). A partir de então, os magistrados passaram a gozar férias individualmente.
Art. 53. O desembargador em férias ou em gozo de licença poderá participar das
sessões administrativas.
Sessões administrativas são aquelas destinadas à deliberação de questões
internas do Tribunal.
Sobre as sessões administrativas, ver art. 359.
Art. 54. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, poderá
proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja
lançado visto como relator ou revisor, salvo, na hipótese de licença, se houver contraindicação médica.
Lançar visto é proferir algum despacho ou decisão no processo.
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Art. 55. O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias, e
que houver pedido vista antes do afastamento, poderá comparecer e proferir
decisões nos respectivos processos, salvo, na hipótese de licença, se houver
contraindicação médica.
Pedir vista é solicitar a interrupção do julgamento para realizar a análise detalhada do processo em discussão. Após feita a análise, é marcada nova sessão para
finalização do julgamento.
Art. 56. O comparecimento de desembargador, nas hipóteses previstas nos arts. 54
e 55, não acarretará compensação quanto ao período de férias ou de afastamento.
O desembargador, quando comparece durante o período de férias ou de afastamento, o faz por mera liberalidade, não podendo posteriormente pedir a compensação dos dias trabalhados.
DAS FÉRIAS E DOS AFASTAMENTOS
O desembargador em férias ou
em gozo de licença

poderá

participar das sessões administrativas.

O desembargador que se ausentar, ainda que por motivo de férias

poderá

– proferir decisões nos processos em que, antes
das férias ou do afastamento, haja lançado visto
como relator ou revisor, salvo, na hipótese de
licença, se houver contraindicação médica;
– comparecer e proferir decisões nos processos
em que, antes do afastamento, houver pedido
vista, salvo, na hipótese de licença, se houver
contraindicação médica.

O comparecimento de desem- Não acarretará compensação do período trabalhado nas
bargador, nas hipóteses acima férias ou nos afastamentos.
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Art. 57. O Presidente do Tribunal será substituído pelo Primeiro Vice-Presidente
e, na impossibilidade deste, pelo Segundo Vice-Presidente; o Primeiro Vice-Presidente será substituído pelo Segundo Vice-Presidente; o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça serão substituídos pelos demais desembargadores,
observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos
os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
Ao contrário do art. 42, que trata da substituição dos ocupantes dos cargos de
direção em caso de vacância, o art. 57 trata da substituição nos casos de outros
afastamentos (férias, licenças etc.). Veja nos quadros esquemáticos a seguir a diferença entre as duas situações.
Nota: O art. 57 aplica-se também à substituição do Presidente do Tribunal
Pleno e do Conselho Especial, no exercício de suas funções administrativas, e dos
demais membros.
Substituição em caso de vacância (art. 42)
Se faltarem menos de seis meses
para o término do mandato
Cargo

Presidência

Será exercido
Pelo Primeiro
Vice-Presidente.

Primeira
Vice-Presidência
Pelos
demais
membros,
Segunda
observada a ordem decresVice-Presidência
cente de antiguidade.
Corregedoria
da Justiça

Substituição
em caso de outros afastamentos (art. 57)
Substituído

Substituto

Presidente

– Primeiro Vice-Presidente;
– Segundo Vice-Presidente
(na impossibilidade do Primeiro Vice-Presidente).

Demais desembargadores,
observada a ordem decrescente de antiguidade, a
Segundo
Vice-Presidente partir do substituído
Corregedor da Excluídos os desembargaJustiça
dores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal.

Se faltarem 6 (seis) meses ou mais para o
término do mandado: haverá nova eleição.
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§ 1º Quando a substituição for por período igual ou inferior a 30 (trinta) dias, o
substituto acumulará as funções próprias de seu cargo.
§ 2º Em caso de afastamento, superior a 30 (trinta) dias, não serão distribuídos
processos aos substitutos e será observado o disposto no art. 60.
O substituto acumulará as funções próprias de seu cargo.
Quando a substituição for
Isso quer dizer que, além de assumir as tarefas do substitupor período igual ou inferior
ído, o substituto continuará a desempenhar as funções próa trinta dias
prias de seu cargo.

Em caso de afastamento,
superior a trinta dias

Não serão distribuídos processos aos substitutos e será observado o disposto no art. 60.
Isso quer dizer que o substituto só receberá os processos
que seriam distribuídos ao substituído, cessando a sua própria distribuição.

Art. 58. Os presidentes das Câmaras ou das Turmas serão substituídos, nas férias,
nos afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais membros, observada a
ordem decrescente de antiguidade no órgão.
Art. 59. Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a desembargador do mesmo órgão.
§ 1º Não sendo possível a substituição na forma do caput, o Presidente da Turma
ou da Câmara solicitará ao Presidente do Tribunal a convocação de desembargador
de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a ordem
decrescente de antiguidade.
Segue um exemplo para elucidar: em caso de impedimento ou de suspeição
de desembargador da Terceira Turma Cível, ele será substituído por um desembargador integrante da Terceira Turma Cível. Não sendo possível, o Presidente da
Turma solicitará ao Presidente do Tribunal a convocação de desembargador de
outra Turma, de preferência com especialidade na área cível, obedecida a ordem
decrescente de antiguidade.
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Essa regra vale também para os casos de convocação de desembargador para
completar Quorum nas Turmas e nas Câmaras especializadas.
§ 2º Será observado o disposto no § 1º na hipótese de convocação necessária para
complementação de Quorum nas Turmas e Câmaras especializadas.
É feita a convocação para a complementação de Quorum dos órgãos julgadores
quando não há membros em número suficiente para a abertura da sessão, cabendo lembrar que o Quorum mínimo nas Turmas especializadas é de três julgadores,
e nas Câmaras especializadas é de desembargadores em número equivalente, no
mínimo, ao inteiro que se seguir à metade de seus membros.
Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30
(trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível,
mediante designação do Presidente do Tribunal.
Sobre o Juiz de direito substituto de segundo grau, ver arts. 64/66 e respectivo
quadro esquemático.
Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do
substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.
Em regra, o substituto recebe os processos que tocariam ao desembargador
substituído no período da substituição. Eventualmente, o substituto poderá herdar os processos que antes da substituição houver sido distribuído ao desembargador substituído.
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Art. 61. A convocação de juiz de direito para substituição de desembargador ou de juiz
de direito substituto de segundo grau terá caráter excepcional e somente ocorrerá:
I – quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de juízes de
direito substitutos de segundo grau em exercício;
Esse inciso refere-se aos casos em que o número de desembargadores afastados
for maior do que o de juízes de direito substitutos de segundo grau em exercício.
II – na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período
superior a 30 (trinta) dias; ou
III – em face de situação extraordinária, a critério do Conselho Especial.
Parágrafo único. Também em caráter excepcional, poderão ser convocados juízes
de direito para auxílio aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes
de direito substitutos de segundo grau.
Ocorre a substituição, em regra, na hipótese de afastamento do desembargador
por período superior a trinta dias e em caso de vacância. Ocorre o auxílio, quando
o desembargador está em pleno exercício no Tribunal, mas necessita de ajuda em
razão do número excessivo de processos em tramitação. O auxílio também pode
ser prestado aos órgãos julgadores, para dar vasão aos processos em julgamento.
Art. 62. A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da
maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a
convocação será feita ad referendum pelo Presidente do Tribunal.
A escolha do juiz convocado para substituição é feita por votação favorável da
maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Considerando que a composição do Conselho Especial é de vinte e um desembargadores, o juiz de direito, para
ser convocado, deverá obter, no mínimo, onze votos, que correspondem ao número
inteiro que se segue à metade dos membros integrantes do Órgão.
Em caso de urgência, o Presidente do Tribunal pode convocar o juiz de direito e
depois submeter a sua decisão à aprovação do Conselho Especial.
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§ 1º A convocação far-se-á na ordem decrescente de antiguidade e observará
critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha, excluindo-se os
juízes de direito que estejam no exercício de:
A convocação será feita entre os juízes de direito mais antigos, desde que preenchidos os requisitos objetivos exigidos neste Regimento Interno, não sendo permitida a escolha de acordo com as qualidades pessoais do magistrado.
I – jurisdição eleitoral de primeiro grau;
II – auxílio à Presidência, às Vice-Presidências ou à Corregedoria de Justiça;
III – Diretoria de Fórum;
IV – (Revogado pela Emenda Regimental nº 18, de 25 de maio de 2021);
V – titularidade de Vara da Infância e da Juventude;
VI – coordenação de Juizados Especiais.
§ 2º Não será convocado juiz de direito:
I – que esteja respondendo a processo disciplinar ou tenha recebido pena disciplinar nos últimos 12 (doze) meses, contados do retorno ao exercício das atividades;
II – que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada nos
juízos de igual natureza, salvo motivo justificado;
III – que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal.
§ 3º O juiz de direito convocado utilizará a assessoria do substituído ou a estrutura
de apoio disponibilizada pela Presidência.
§ 4º O juiz de direito convocado ficará vinculado aos processos em que tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento.
Ainda que cessado o período da substituição, o juiz de direito convocado ficará
responsável pela finalização (análise e julgamento) dos processos em que, durante
a convocação, houver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento.
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CONVOCAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO PARA SUBSTITUIÇÃO
DE DESEMBARGADOR OU DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU
Convocação para
substituição

Somente haverá
convocação

Terá caráter excepcional.
– quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de
juízes de direito substitutos de segundo grau em exercício;
– na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a 30 (trinta) dias;
– em face de situação extraordinária, a critério do Conselho Especial.

Convocação
para auxílio

Requisitos para a
convocação

Poderão, também em caráter excepcional, ser convocados juízes de direito
para auxílio aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes de
direito substitutos de segundo grau.
Votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial.
Em caso de urgência, a convocação será feita ad referendum pelo Presidente do Tribunal.
Será feita na ordem decrescente de antiguidade.
Observará critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha.

– jurisdição eleitoral de primeiro grau;
Serão excluídos da
lista de antiguidade – auxílio à Presidência, às Vice-Presidências ou à Corregedoria de Justiça;
os juízes de direito
que estejam no
exercício de

– diretoria de Fórum;
– titularidade de Vara da Infância e da Juventude;
– coordenação de Juizados Especiais.

– que esteja respondendo a processo disciplinar ou que tenha recebido
pena disciplinar nos últimos 12 (doze) meses, contados do retorno
Não será convocado ao exercício das atividades;
juiz de direito
– que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada
nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado;
– que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal.
Assessoramento
e estrutura de
trabalho

O juiz de direito convocado utilizará a assessoria do substituído ou a estrutura de apoio disponibilizada pela Presidência.

Vinculação aos
processos

O juiz de direito convocado ficará vinculado aos processos em que tiver
lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento.
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Art. 63. O desembargador comunicará oficialmente à Presidência do Tribunal,
em 24 (vinte e quatro) horas, seu afastamento, para regularização da distribuição de processos.
O desembargador que pretender se afastar deverá comunicar oficialmente à Presidência do Tribunal, em vinte e quatro horas, a fim de que, se for o caso, cesse a distribuição dos processos à sua relatoria e seja redirecionada ao seu substituto legal.
DAS SUBSTITUIÇÕES
Substituído

Substituto

Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente e Corregedor (em caso de
vacância do cargo)

Ver quadro esquemático do art. 57.

Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo Vice-Presidente
e Corregedor (em caso de outros
afastamentos)

Ver quadro esquemático do art. 57.

Presidente das Câmaras (férias, Demais membros da respectiva Câmara, observada a ordem
afastamentos e impedimentos) decrescente de antiguidade no órgão.
Presidente das Turmas (férias, Demais membros da respectiva Turma, observada a ordem
afastamentos e impedimentos) decrescente de antiguidade no órgão (art. 58).

Em caso de
impedimento ou suspeição

Regra

Desembargador do mesmo órgão.

Exceção

Desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a
ordem decrescente de antiguidade, se não for
possível substituto do mesmo órgão.
A convocação, neste caso, é feita por solicitação
do Presidente da Turma ou da Câmara ao Presidente do Tribunal.
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Regra

Em caso de complementação
de Quorum nas Turmas e
Câmaras Especializadas

Desembargador (em caso
de afastamento por período
superior a trinta dias e de
vacância do cargo)

Desembargador do mesmo órgão.

Exceção

Desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a
ordem decrescente de antiguidade, se não for
possível substituto do mesmo órgão.
A convocação, neste caso, é feita por solicitação
do Presidente da Turma ou da Câmara ao Presidente do Tribunal.

Regra

Juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma.

Exceção

Mediante designação do Presidente do Tribunal, se não for possível a substituição conforme
estabelecido acima.

Juiz de direito convocado, que substituirá:
– quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o
número de juízes de direito substitutos de segundo grau em
exercício;
– quando o afastamento de juiz de direito substituto de
segundo grau for por período superior a trinta dias; ou
– em face de situação extraordinária, a critério do Conselho
Especial.

Desembargadores
e juiz de direito substituto
de segundo grau

SUBSTITUIÇÃO – PROCEDIMENTOS
Substituição por período
igual ou inferior a trinta dias

O substituto acumulará as funções próprias de seu cargo.

Regra

Não serão distribuídos processos aos substitutos e a
substituição caberá ao juiz de direito substituto de
segundo grau localizado na respectiva Turma.

Exceção

A substituição dar-se-á mediante designação do
Presidente do Tribunal se não for possível a substituição conforme estabelecido acima.

Substituição por período
superior a trinta dias

Comunicado sobre o
afastamento

Deverá ser feito pelo desembargador à Presidência do Tribunal,
oficialmente, no prazo de vinte quatro horas, para regularização
da distribuição de processos.
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OUTRAS SUBSTITUIÇÕES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO
Membros do Conselho
Especial escolhidos pelo
critério de antiguidade

Serão substituídos de acordo com a ordem decrescente de antiguidade, excluídos os suplentes.

Membros eleitos do
Conselho Especial

Serão substituídos pelos suplentes na ordem de votação; e na falta
de suplentes, será observada a ordem de antiguidade no Tribunal.

Relator do processo
(para exame de
medidas urgentes)

O relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examinar
as medidas urgentes será substituído:
– pelo revisor, quando houver; ou
– pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão
julgador (art. 90).

Relator do processo
(para assinatura
de acórdão)

Na impossibilidade de assinar o acórdão, o relator impedido será
substituído:
– pelo revisor, quando houver; ou
– pelo desembargador que seguir o relator em antiguidade no
órgão julgador, que tenha participado do julgamento e que tenha
proferido voto vencedor. (art. 131, parágrafo único).

Quando a substituição caberá ao
juiz de direito substituto de segundo grau

Quando a substituição caberá
ao juiz de direito designado

– em caso de afastamento de desembargador por
período superior a trinta dias;

– quando a necessidade de substituição ou
auxílio superar o número de juízes de direito
substitutos de segundo grau em exercício;

– em caso de vacância do cargo.

– na hipótese de afastamento de juiz substituto de segundo grau por período superior a
trinta dias;
– em face de situação extraordinária a critério
do Conselho Especial.

394. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2015) Caso
um desembargador do TJDFT esteja em gozo de férias individuais, ele estará impedido de participar de sessão administrativa e de proferir decisão em processo,
ainda que tenha lançado visto nele como revisor, antes das férias.
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Letra e.
O desembargador de férias, ou em gozo de licença, poderá participar das sessões
administrativas e proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do
afastamento, haja lançado visto como relator ou revisor salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica (arts. 53 e 54). Poderá ainda comparecer e
proferir decisões nos processos em que houver pedido vista, salvo na hipótese de
licença, se houver contraindicação médica (art. 55).
395. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/2015/ADAPTADA) Na ausência do presidente de turma, presidirá a sessão o vice-presidente da respectiva turma.

Errado.
As turmas não possuem vice-presidente. Os presidentes das Câmaras ou das Turmas
serão substituídos, nas férias, nos afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais
membros, observada a ordem decrescente de antiguidade no órgão (art. 58).
396. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um desembargador estiver
no gozo de férias, não poderá participar de nenhuma sessão do tribunal, ainda que
o deseje, sob pena de nulidade da sessão de que participar.

Errado.
O desembargador de férias, ou em gozo de licença, poderá participar das sessões
administrativas e comparecer para proferir decisões nos processos que houver pedido de vista antes do afastamento, salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica (arts. 53, 54 e 55).
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397. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) Se, durante as suas férias, um desembargador comparecer ao tribunal para proferir voto em determinado processo, isso
não lhe dará direito a compensar o dia em que trabalhou durante o descanso.

Certo.
Não haverá compensação do período trabalhado nas férias e nos afastamentos do
desembargador (art. 56).
398. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003) Considere que, em uma turma
do TJDFT, estejam lotados os desembargadores Marcos, Núbia, Oscar e Pedro, relacionados em ordem decrescente de antiguidade, sendo Marcos o presidente do
órgão. Nessa situação, se Marcos se ausentar em férias, a presidência da turma
tocará à desembargadora Núbia.

Certo.
Os presidentes das Câmaras ou das Turmas serão substituídos, nas férias, nos
afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais membros, observada a ordem
decrescente de antiguidade no órgão (art. 58). Assim, se Marcos se ausentar de férias, a presidência da Turma tocará a Núbia, que lhe segue em ordem decrescente
de antiguidade no órgão.
399. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2003/ADAPTADA) Considere que, em
uma turma do TJDFT, estejam lotados os desembargadores Sérgio, Lucas, Ígor e
Marina, relacionados em ordem decrescente de antiguidade, sendo Ígor o presidente do órgão. Nessa situação, se Ígor se ausentar em férias, a presidência da turma
tocará ao desembargador Sérgio, por ser ele o mais antigo no órgão
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Errado.
Os presidentes das Câmaras ou das Turmas serão substituídos, nas férias, nos
afastamentos ou nos impedimentos, pelos demais membros, observada a ordem
decrescente de antiguidade no órgão (art. 58). Assim, se Ígor se ausentar de férias, a presidência da Turma tocará a Marina, que lhe segue em ordem decrescente
de antiguidade no órgão.
400. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2000) Se um desembargador em gozo
de férias comparecer a uma sessão de julgamento para proferir voto em um processo ao qual esteja vinculado, poderá fazê-lo, desde que cumpridos certos requisitos; disso surgirá para ele direito a compensação quanto ao período de férias.

Errado.
O desembargador em gozo de férias ou de licença pode proferir decisões nos processos em que, antes das férias ou do afastamento, haja lançado visto como relator
ou revisor ou houver pedido vista antes do afastamento, salvo contraindicação médica (arts. 54 e 55). Todavia, o seu comparecimento, nesses casos, não acarretará
compensação quanto ao período de férias ou de afastamento (art. 56).
401. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999) Se um desembargador afastar-se
em razão de licença médica, poderá, em princípio, mesmo durante a licença, proferir voto em processo no qual tenha lançado visto como relator ou revisor.
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Certo.
O art. 54 prevê que o desembargador que se ausentar, ainda que seja por motivo
de férias, poderá proferir voto em processo no qual tenha lançado visto como relator ou revisor, salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica. A
ressalva contida no dispositivo e a ausência de dados para aferição sobre eventual
contraindicação médica nos permitem concluir que o desembargador afastado em
razão de licença médica poderá, em princípio, proferir o seu voto em caso de afastamento por licença médica.
402. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998) O desembargador em férias ou
em gozo de licença não poderá participar de sessão alguma do Tribunal.

Errado.
O desembargador de férias ou em gozo de licença poderá participar das sessões
administrativas e comparecer para proferir decisões nos processos que houver pedido de vista antes do afastamento, salvo na hipótese de licença, se houver contraindicação médica (arts. 54 e 55).
403. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1998/ADAPTADA) Surgindo necessidade de substituição do Primeiro Vice-Presidente, do Segundo Vice-Presidente ou
do Corregedor, caberá ao presidente, discricionariamente, designar o substituto.

Errado.
Havendo necessidade de substituição, o Presidente será substituído pelo Primeiro
Vice-Presidente e, na impossibilidade deste, pelo Segundo Vice-Presidente; o Pri-
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meiro Vice-Presidente será substituído pelo Segundo Vice-Presidente; o Segundo
Vice-Presidente e o Corregedor serão substituídos pelos demais desembargadores,
observada a ordem decrescente de antiguidade a partir do substituído (art. 57).
Não há previsão de designação do substituto pelo Presidente nesses casos.
404. (QUESTÃO INÉDITA) Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, a
substituição caberá, preferencialmente, a desembargador do mesmo órgão julgador. Todavia, não sendo possível a substituição por magistrado do mesmo órgão,
poderá ser convocado magistrado de outro órgão, inclusive de outra especialidade.

Certo.
Em caso de impedimento ou de suspeição, a substituição caberá a desembargador
do mesmo órgão (art. 59). Não sendo possível a substituição por desembargador do
mesmo órgão, o Presidente da Turma ou da Câmara solicitará ao Presidente do Tribunal a convocação de desembargador de outro órgão, preferencialmente da mesma especialidade, obedecida a ordem decrescente de antiguidade (art. 59, § 1º).
405. (QUESTÃO INÉDITA) Sempre que for se afastar do Tribunal, o desembargador
deverá comunicar o seu afastamento oficialmente à Presidência, em vinte e quatro
horas, para regularização da distribuição dos processos.

Certo.
A questão reproduz o art. 63 que assim dispõe: “O desembargador comunicará
oficialmente à Presidência do Tribunal, em 24 (vinte e quatro) horas, seu afastamento, para regularização da distribuição de processos”.
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406. (QUESTÃO INÉDITA) O Presidente do Tribunal, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Primeiro Vice-Presidente e, na impossibilidade deste, pelo
Segundo Vice-Presidente; o Primeiro Vice-Presidente será substituído pelo Segundo Vice-Presidente; o Segundo Vice-Presidente será substituído pelo Corregedor;
e o Corregedor será substituído pelo desembargador que lhe seguir na ordem de
antiguidade no Tribunal.

Errado.
Nas faltas e impedimentos eventuais, o Presidente do Tribunal será substituído pelo
Primeiro Vice-Presidente e, na impossibilidade deste, pelo Segundo Vice-Presidente; o Primeiro Vice-Presidente será substituído pelo Segundo Vice-Presidente; o
Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça serão substituídos pelos demais
desembargadores, observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal (art. 57). O corregedor não exerce função de substituto no Tribunal.
407. (QUESTÃO INÉDITA) Desembargadores integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal serão excluídos da lista de antiguidade para fins de substituição dos ocupantes de cargo de direção do TJDFT.

Certo.
A substituição do Segundo Vice-Presidente e do Corregedor da Justiça, em caso de
faltas e impedimentos, serão substituídos pelos demais desembargadores, observada a ordem decrescente de antiguidade, a partir do substituído, excluídos os desembargadores que integram o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (art. 57).
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CAPÍTULO III
DOS JUÍZES SUBSTITUTOS DE SEGUNDO GRAU
A Lei n. 12.782/2013 transformou dez cargos de Juiz de Direito da carreira da magistratura do Distrito Federal em dez cargos de Juiz de Direito Substituto de Segundo
Grau para atuação no Tribunal. Posteriormente, com a alteração da composição do
Tribunal, foi editada a Lei n. 13.264/2016, que transformou mais um cargo de Juiz de
Direito em um cargo de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau. Hoje, portanto,
são onze os juízes de direito substitutos de segundo grau em atuação no Tribunal, que
correspondem ao mesmo número de Turmas, de forma que cada um deles é localizado em uma Turma especializada e na correspondente Câmara especializada.
Os cargos de Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau são providos pelo
Tribunal Pleno por concurso de remoção (arts. 392, c/c 361, VIII), observados os
critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente (art. 392, § 1º). Os Juízes
de Direito Substitutos de Segundo Grau são localizados nas Turmas e nas Câmaras
especializadas (art. 65), nas quais exercem atividade exclusivamente jurisdicional
(art. 64), podendo funcionar nos processos como relator, revisor ou vogal (art. 65,
§ 1º). Exercem atividades de substituição e auxílio (art. 64). São designados substitutos quando há desembargador afastado por período superior a trinta dias ou
em caso de vacância do cargo; prestam auxílio em caso de necessidade do órgão
julgador. Não integram o Conselho Especial, nem o Tribunal Pleno. Também não
exercem a presidência de nenhum órgão julgador.
Art. 64. Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial
da magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no auxílio aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores.
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§ 1º Nos atos, andamentos e registros concernentes à atividade judicial, os juízes
de direito substitutos de segundo grau serão identificados como desembargadores.
§ 2º No acesso ao Tribunal de Justiça não haverá distinção, para fins de antiguidade ou merecimento, entre juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de
turmas recursais e juízes de direito.
§ 3º Os juízes de direito substitutos de segundo grau tomarão posse perante o Presidente do Tribunal.
§ 4º No exercício da atividade jurisdicional nas turmas e câmaras, aplicam-se aos
juízes de direito substitutos de segundo grau as normas relativas aos desembargadores, salvo as restrições previstas neste Regimento.
Art. 65. Os juízes de direito substitutos de segundo grau serão localizados nas
Turmas e Câmaras especializadas.
Os juízes de direito substitutos de segundo grau não integram as Turmas nem
as Câmaras especializadas. Apenas são localizados nesses órgãos para atividade
jurisdicional de substituição e auxílio.
§ 1º Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator,
revisor ou vogal.
§ 2º Os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de
remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador.
O juiz de direito substituto de segundo grau fica responsável pela finalização
(análise e julgamento) dos processos a ele distribuídos como relator ou revisor durante a substituição ou o auxílio.
A vinculação permanecerá mesmo no caso de remoção, permuta ou acesso ao
cargo de desembargador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

160 de 174

REGIMENTO INTERNO DO TJDFT
Regimento Interno do TJDFT – Parte I
Prof.ª Mara Saad

§ 3º Ato do Presidente do Tribunal designará o juiz de direito substituto de segundo
grau para auxílio ou substituição.
§ 4º No desempenho de auxílio ou de substituição os juízes de direito substitutos
de segundo grau receberão a diferença de remuneração referente ao cargo de
desembargador.
Art. 66. Aplicam-se aos juízes de direito substitutos de segundo grau as normas
referentes a localização, férias, permuta e transferência dos desembargadores.
DOS JUÍZES SUBSTITUTOS DE SEGUNDO GRAU
Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da
magistratura de primeiro grau. Os cargos são providos mediante remoção
Classe especial da
de juízes de direito de Turma Recursal e de juízes de direito da Circunscrimagistratura
ção Judiciária de Brasília ou de varas com competência em todo o Distrito
Federal (art. 387, § 1º).
Atividade

Exercem atividade jurisdicional no auxílio aos órgãos de segundo grau e na
substituição de desembargadores.

Denominação

Serão identificados como desembargadores nos atos, andamentos e
registros concernentes à atividade judicial.

Não haverá distinção, para fins de antiguidade ou merecimento, entre juízes
No acesso ao cargo
de direito substitutos de segundo grau, juízes de turmas recursais e juízes
de desembargador
de direito.
Posse

É feita perante o Presidente do Tribunal.

No exercício da atividade jurisdicional nas turmas e câmaras, aplicam-se as
normas relativas aos desembargadores, salvo as restrições previstas neste
Normas aplicáveis Regimento.
Aplicam-se as normas referentes à localização, férias, permuta e transferência dos desembargadores.
Localização
Funções
Substituirá
desembargador
(art. 60)

Serão localizados nas Turmas e Câmaras especializadas.
Funcionarão como relator, revisor ou vogal.
– em caso de afastamento por período superior a trinta dias;
– em caso de vacância do cargo;
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A substituição
caberá

Regra

Ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma.

Exceção Não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal.

Atividade
jurisdicional
Poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargadurante o período dor substituído (art. 60, parágrafo único).
de substituição
Vinculação a
processos
Designação
para auxílio ou
substituição
Remuneração

Ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem
distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo
de desembargador.
Será feita por ato do Presidente do Tribunal.
No desempenho de auxílio ou de substituição, receberão a diferença de
remuneração referente ao cargo de desembargador.

408. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2015/ADAPTADA)
Se um desembargador afastar-se de suas funções por um período de quarenta
dias, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado
na respectiva Turma, o que vinculará esse juiz como relator ou revisor aos processos que lhe forem distribuídos durante o período da substituição.

Certo.
Em caso de afastamento de desembargador por período superior a trinta dias e de
vacância no cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo
grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação
do Presidente do Tribunal (art. 60). Os juízes de direito substitutos de segundo grau
ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso (art. 65, § 2º).
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409. (CESPE/TJDFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2015) Se um
desembargador se afastar por mais de trinta dias, um juiz de direito substituto, de
segundo grau, será designado para substituí-lo. No período da substituição, o juiz
exercerá as atividades jurisdicionais e administrativas na turma integrada pelo desembargador substituído.

Errado.
Em caso de afastamento de desembargador por período superior a trinta dias e de
vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo
grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível da respectiva Turma,
mediante designação do Presidente do Tribunal (art. 60). Durante o período da
substituição, a atividade jurisdicional (somente jurisdicional) do substituto poderá
abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído
(art. 60, parágrafo único).
410. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um desembargador precisar
afastar-se das funções por prazo superior a trinta dias, um juiz de direito deverá
ser convocado, e sua escolha competirá ao presidente do tribunal.

Errado.
Em caso de afastamento de desembargador por período superior a trinta dias e de
vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo
grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível da respectiva Turma,
mediante designação do Presidente do Tribunal (art. 60). A convocação de Juiz de
Direito para substituição no Tribunal terá caráter excepcional e somente ocorrerá:
quando a necessidade de substituição ou auxílio superar o número de juízes de di-
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reito substitutos de segundo grau em exercício; na hipótese de afastamento de juiz
substituto de segundo grau por período superior a trinta dias; ou em face de situação extraordinária, a critério do Conselho Especial, ou ainda para prestar auxílio
aos órgãos julgadores, aos desembargadores ou aos juízes de direito substitutos de
segundo grau (art. 61, caput, e seu parágrafo primeiro).
411. (CESPE/TJDFT/NOTÁRIOS/OUTORGA DE PROVIMENTO/2003/ADAPTADA) No
caso de vaga ou afastamento, a qualquer título, de desembargador, por período
superior a trinta dias, o juiz de direito mais antigo em exercício no Distrito Federal
não tem direito líquido e certo de ser convocado para substituir aquele membro do
tribunal, apenas pela posição que detém na lista de antiguidade.

Certo.
Não é apenas o critério de antiguidade que garante ao Juiz de Direito a prerrogativa de substituir membro de Tribunal. A convocação, além de ser feita na ordem
decrescente de antiguidade, deverá observar também critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha (art. 62, § 1º). E a convocação será realizada
por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial (art.
62). Ainda serão excluídos da lista de antiguidade aqueles que não atenderem às
exigências regimentais previstas no art. 62, § 2º.
412. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um juiz de direito compuser o TRE/DF não poderá ser convocado para compor o TJDFT, em substituição
a desembargador.
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Certo.
São excluídos da lista de antiguidade para fins de convocação os Juízes de Direito
que estejam no exercício de: jurisdição eleitoral de primeiro grau; auxílio à Presidência, às Vice-Presidências ou à Corregedoria de Justiça; Diretoria de Fórum; titularidade de Vara da Infância e da Juventude; coordenação de Juizados Especiais.
(art. 62, § 1º).
413. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um juiz de direito der causa
à instauração de processo disciplinar pelo cometimento de ato que lhe possa ensejar a perda do cargo, essa instauração, por si só, não o impedirá de ser convocado
para substituir desembargador no TJDFT.

Errado.
Não será convocado para substituir desembargador no TJDFT, entre outras hipóteses, o Juiz de Direito: que esteja respondendo a processo disciplinar ou tenha recebido pena disciplinar nos últimos doze meses, contados do retorno ao exercício das
atividades; que apresente produtividade sensivelmente inferior à média registrada
nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado; que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal (art. 62, § 2º).
414. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/2003) Se um juiz de direito for convocado para substituir desembargador no TJDFT e receber determinado processo
por distribuição, ficará a ele vinculado caso não o consiga pôr em julgamento antes
de retornar às suas funções no primeiro grau, de modo que deverá comparecer ao
tribunal para julgar o processo mesmo após finda a substituição.
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Errado.
Não basta o processo ser distribuído ao Juiz de Direito convocado para ele ficar vinculado ao julgamento. A vinculação somente ocorre quanto aos processos em que o
Juiz de Direito convocado, durante a convocação, tiver lançado relatório ou pedido
inclusão em pauta de julgamento (art. 62, § 4º).
415. (CESPE/TJDFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/1999/ADAPTADA) Qualquer juiz de direito é passível de convocação para substituir desembargador, desde que obedecida
a ordem decrescente de antiguidade.

Errado.
Não é apenas o critério de antiguidade que garante ao juiz de direito à prerrogativa
de substituir membro de Tribunal. A convocação, além de ser feita na ordem decrescente de antiguidade, deverá observar também critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha (art. 62, § 1º). A convocação será realizada por
votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial (art. 62)
e ainda serão excluídos da lista de antiguidade aqueles que não se encaixarem nas
exigências regimentais previstas no art. 62, § 2º.
416. (QUESTÃO INÉDITA) O juiz de direito substituto de segundo grau, após cessada a substituição ou o auxílio prestado às Turmas, determinará a redistribuição
dos feitos que lhes forem distribuídos durante a substituição ou o auxílio.
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Errado.
Os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou
revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador (art. 65, § 2º).
417. (QUESTÃO INÉDITA) A atividade jurisdicional do juiz de direito substituto de
segundo grau, quando em substituição a desembargador, poderá abranger, além dos
processos que lhe forem ordinariamente distribuídos durante o período da substituição, também os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.

Certo.
Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá
abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído
(art. 60, parágrafo único).
418. (QUESTÃO INÉDITA) A substituição de desembargador, na hipótese de férias,
de licença ou de vacância do cargo, será feita por juiz de direito substituto de segundo grau localizado na mesma Turma do desembargador substituído. Não sendo
possível, o presidente da Turma poderá convocar magistrado de outro órgão.

Errado.
Não haverá substituição em caso de férias, mas no caso de afastamento por período superior a trinta dias e de vacância do cargo. A substituição caberá, de fato, ao
juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não
sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal, e não por convocação do Presidente da Turma como afirma a questão (art. 60).
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419. (QUESTÃO INÉDITA) No caso de afastamento de desembargador por período
igual ou inferior a trinta dias, o substituto, além de exercer as tarefas cometidas ao
substituído, acumulará as funções próprias de seu cargo

Certo.
Quando a substituição for por período igual ou inferior a trinta dias, o substituto
acumulará as funções próprias de seu cargo.
420. (QUESTÃO INÉDITA) Os juízes de direito substitutos de segundo grau tomarão posse perante o Tribunal Pleno.

Errado.
A posse dos juízes de direito substitutos de segundo grau é feita perante o Presidente do Tribunal, e não perante o Tribunal Pleno (art. 64, § 3º).
421. (QUESTÃO INÉDITA) Os juízes de direito substitutos de segundo grau exercem atividade exclusivamente jurisdicional de auxílio e substituição no Tribunal e
são localizados nas Turmas e nas Câmaras especializadas.

Certo.
Os juízes de direito substitutos de segundo grau integram classe especial da magistratura de primeiro grau e exercerão atividade exclusivamente jurisdicional no
auxílio aos órgãos de segundo grau e na substituição de desembargadores (art.
64). São localizados nas Turmas e nas Câmaras especializadas (art. 65).
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422. (QUESTÃO INÉDITA) Para fins de acesso ao Tribunal, no cargo de desembargador, seja pelo critério de antiguidade ou de merecimento, os juízes de direito
substitutos de segundo grau terão preferência sobre os demais juízes de direito,
uma vez que já integram os órgãos fracionários do Tribunal.

Errado.
No acesso ao Tribunal de Justiça não haverá distinção, para fins de antiguidade ou
merecimento, entre juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de turmas
recursais e juízes de direito (art. 64, § 2º). Os juízes de direito substitutos de segundo grau são localizados nas Turmas especializadas e Câmaras especializadas
(art. 65), mas não integram esses Órgãos.
423. (QUESTÃO INÉDITA) O juiz de direito não será convocado para substituição
no Tribunal quando tiver em seu poder processos conclusos além do prazo legal.

Certo.
Não será convocado para substituição no Tribunal juiz de direito que retenha, injustificadamente, autos além do prazo legal. Além desta, há outras duas hipóteses
para a não convocação: quando o juiz estiver respondendo a processo disciplinar
ou tiver recebido penalidade nos últimos doze meses contados do retorno ao exercício das atividades e quando juiz apresentar produtividade bem inferior à média
registrada nos juízos de igual natureza, salvo motivo justificado (art. 62, § 2º).
424. (QUESTÃO INÉDITA) Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator, revisor ou vogal.
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Certo.
Os juízes de direito substitutos de segundo grau funcionarão como relator, revisor
ou vogal (art. 65, § 1º).
425. (QUESTÃO INÉDITA) A convocação de Juiz de Direito para substituição no Tribunal, dada a sua excepcionalidade, é exclusiva do Conselho Especial, exigindo-se
votação favorável da maioria absoluta do Órgão.

Errado.
A convocação de juiz de direito será realizada por votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Em caso de urgência, a convocação será
feita ad referendum pelo Presidente do Tribunal (art. 62).
Aqui, finalizamos a leitura, estudo e exercícios do conteúdo relativo aos arts. 1º
a 66 do Regimento Interno do TJDFT, muito cobrados nos concursos do Tribunal.
Passemos, agora, a um breve resumo da aula.
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RESUMO
Composição do TJDFT
Sede do TJDFT

48 desembargadores.
Na Capital Federal.

Jurisdição do TJDFT

No Distrito Federal e nos Territórios Federais.

O Tribunal funciona
em sessões

–
–
–
–
–
–

O Tribunal funciona
em reuniões

– das comissões permanentes;
– das comissões temporárias.

do Tribunal Pleno;
do Conselho Especial;
do Conselho da Magistratura;
da Câmara de Uniformização;
das Câmaras especializadas;
das Turmas especializadas.

O Presidente do Tribunal – o Tribunal Pleno;
preside os seguintes
– o Conselho Especial;
órgãos julgadores
– o Conselho da Magistratura.
Composição do
Conselho Especial

Vinte e um membros (sendo os onze desembargadores mais antigos
do Tribunal, entre eles o Presidente, o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e o Corregedor da Justiça) e dez eleitos pelo Tribunal Pleno.

–
–
–
O Conselho Especial
–
julga nos crimes comuns
–
–
–

os Governadores dos Territórios;
os Secretários de Governo dos Territórios;
o Vice-Governador do Distrito Federal;
os Secretários de Governo do Distrito Federal;
os Deputados Distritais;
os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios;
os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal.

–
–
–
–
–
–

os Governadores dos Territórios;
os Secretários de Governo dos Territórios;
o Vice-Governador do Distrito Federal;
os Secretários de Governo do Distrito Federal;
os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios;
os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal.

O Conselho Especial
julga nos crimes de
responsabilidade

O Conselho Especial
julga os mandados de
segurança impetrados
contra atos

– do Governador do Distrito Federal;
– dos Governadores dos Territórios;
– do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros;
– do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
– do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa;
– do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros.
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–
Quem integra o Conselho –
da Magistratura
–
–

o
o
o
o

Presidente do Tribunal;
Primeiro Vice-Presidente;
Segundo Vice-Presidente;
Corregedor da Justiça.

Composição da Câmara
de Uniformização

É integrada pelo desembargador mais antigo das Turmas Cíveis e
pelos dois desembargadores mais antigos de cada uma delas.

Quem preside a Câmara
de Uniformização

O desembargador mais antigo das Turmas Cíveis.

Câmaras Especializadas

– duas Câmaras especializadas na área cível;
– uma Câmara especializada na área criminal.

Composição da Primeira
Os membros da Primeira, da Terceira, da Quinta e da Sétima Turma Cível;
Câmara Cível
Composição da Segunda
Os membros da Segunda, da Quarta, da Sexta e da Oitava Turma Cível.
Câmara Cível
Composição da
Câmara Criminal

Os membros da Primeira, da Segunda e da Terceira Turma Criminal.

Quem preside cada
Câmara especializada

O desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual, com duração do mandato coincidente com o ano judiciário.

Composição das Turmas
Quatro desembargadores cada uma.
especializadas
Quem preside cada
Turma especializada

O desembargador mais antigo no órgão, em rodízio anual, com duração do mandato coincidente com o ano judiciário.

– a Comissão de Regimento Interno;
São Comissões
– a Comissão de Jurisprudência;
permanentes do Tribunal
– a Comissão de Acompanhamento de Estágio Probatório.
Mandato dos membros
das Comissões
permanentes

Dois anos, permitida uma recondução.

Composição da Comissão
Cinco membros efetivos e dois suplentes.
de Regimento Interno
Composição da Comissão
Cinco membros efetivos e um suplente.
de Jurisprudência
Composição da Comissão
de Acompanhamento de Três membros efetivos, entre eles o Corregedor e um suplente.
Estágio Probatório
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– Comissão de Regimento Interno:

o seu membro mais antigo.

Quem preside as
– Comissão de Jurisprudência:
o seu membro mais antigo.
Comissões permanentes
– Comissão de Acompanhamento de
o Corregedor.
Estágio Probatório:
Cargos de direção
do Tribunal

–
–
–
–

Presidente;
Primeiro Vice-Presidente;
Segundo Vice-Presidente;
Corregedor da Justiça.

Mandado dos ocupantes
Dois anos, com posse no primeiro dia útil seguinte a 21 de abril.
de cargos de direção
Se ocorrer vacância de
cargo direção

– Haverá nova eleição, se faltarem seis meses ou mais para o término do mandato.
– Haverá substituição, se faltarem menos de seis meses para o término do mandato.

Ordem a ser observada
para determinar a
antiguidade no Tribunal

– a data da posse;
– em caso de posse coletiva, a ordem de colocação anterior, na classe
em que se deu a promoção;
– o tempo de serviço como magistrado;
– a idade.

Considerações Finais
Pois bem, caro(a) aluno(a)!
Finalizamos a aula e ainda temos muito chão para caminhar. Mas o caminho,
você verá, é pavimentado com resumos, notas explicativas e exercícios.
Na próxima aula, continuaremos a estudar o Regimento Interno e abordaremos
os arts. 67 a 135, que também expõem conteúdo muito cobrado nos concursos do
Tribunal. Você poderá conferir pela quantidade de questões aplicadas nos concursos anteriores do Tribunal.
Prepare os ânimos!
Bons estudos!
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