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PORTARIA Nº 10/2012 

(Alterada e modificada pela Portaria nº 19/2012 e  
alterada pela Portaria da 1ª Vice-Presidência nº 03/2014) 

 
 

O PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, II e VI, do 
Regimento Interno; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer a aplicação das normas da 

distribuição aplicáveis à rotina dos trabalhos, com a entrada em vigor, da Resolução do 
Tribunal Pleno nº. 003, de 26 de julho de 2012, que contém o Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça; 

 
CONSIDERANDO a competência regimental do Primeiro Vice-Presidente 

para distribuir e autorizar a redistribuição dos feitos; 
 
CONSIDERANDO os resultados de reunião ocorrida com o Desembargador 

Moreira Diniz, Orientador e Consultor da Distribuição e com o Desembargador Afrânio 
Vilela, Superintendente Judiciário Adjunto, tendo a participação dos servidores integrados 
aos serviços da Distribuição; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de citação das normas do novo Regimento 

em que se baseiam os procedimentos a seguir explicitados; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - As ações rescisórias, de competência dos Grupos de Câmaras 

Cíveis, cujos julgamentos não tenham sido iniciados até o dia 25 de setembro de 2012, 
serão redistribuídas à Câmara Cível a que pertencer o respectivo relator (Regimento 
Interno, art. 576). 

 
§ 1º - Servirá como revisor aquele que está definido pelo art. 88 do 

Regimento Interno, ficando sem efeito a revisão que acaso tenha sido efetivada no Grupo 
de Câmaras Cíveis, tendo em vista sua extinção e, em consequência, o encargo da 
revisão a ela inerente, por falta de previsão regimental transitória.  

 
§ 2º - Caso o relator ou o revisor, no Grupo de Câmaras Cíveis, integre a 

Câmara Cível cujo acórdão seja objeto da rescisão, a ação rescisória e os respectivos 
embargos infringentes serão redistribuídos a outra Câmara Cível de igual competência 
recursal de que não participem aquele relator ou revisor (Regimento Interno, art. 37, I, 
“b”). 

 
Art. 2º - Os embargos infringentes e de nulidade e as revisões criminais 

serão distribuídas ao grupo de Câmaras Criminais de que faça parte a Câmara Criminal 
prolatora do acórdão. 

 
Parágrafo único - Sempre que possível, a distribuição dos feitos de que trata 

este artigo será efetivada em Desembargador que não haja participado do julgamento 
anterior.  
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Art. 3º - O Desembargador não receberá distribuição por sorteio de 

processos durante seu período de férias, ainda que sejam concedidas por período inferior 
a trinta dias, tendo em vista a nova redação que foi dada, por emenda, ao art. 162, 
parágrafo único, do Regimento Interno, que manteve a possibilidade de férias em dois 
períodos de quinze dias e ao qual não se ajustou, expressamente, o art. 71, IV. 

 
Art. 4º - No caso de aposentadoria ou exoneração e nos demais casos de 

afastamento definitivo, os processos deixados serão redistribuídos, no mesmo órgão 
fracionário, ao respectivo sucessor, imediatamente em seguida a sua posse ou ao juiz de 
direito convocado para dar cobertura à vaga até a posse. 

 
Parágrafo único - No período em que houver afastamento do 

desembargador da distribuição, nos termos do art. 71, incisos I, II e III, do Regimento 
Interno, os processos em que haja a prevenção do afastado serão distribuídos, por 
sorteio, no órgão fracionário, até o provimento da vaga. (Nova redação dada pela Portaria 
da 1ª Vice-Presidência nº 03/2014) 

Parágrafo único - Aplica-se a disposição contida neste artigo aos processos 
novos que devam ser distribuídos por prevenção ao Desembargador sucedido. 

 
Art. 5º - Quando o acervo deixado pelo Desembargador afastado 

definitivamente exceder o percentual de quarenta por cento da média mensal da 
distribuição anual para cada Desembargador, o percentual excedente será redistribuído 
aos Desembargadores de câmaras da mesma competência (Regimento Interno, art. 78). 
(Artigo modificado – consulte Portaria nº 19/2012) 

 
§ 1º - Para os fins deste artigo considerar-se-ão os doze meses completos 

anteriores à redistribuição. 
 
§ 2º - Para os fins deste artigo a redistribuição recairá sobre os processos 

mais antigos e se dará no dia útil seguinte ao afastamento definitivo.  
 
§ 3º - As normas deste artigo serão aplicadas para compensarem os 

processos novos que forem destinados, por prevenção, ao sucessor que abriu a vaga, 
fazendo-se a redistribuição à medida que as prevenções ocorrerem. 

 
Art. 6º - A distribuição por prevenção não ocorrerá ao revisor, ao vogal e aos 

demais membros do órgão fracionário que tenha servido no processo gerador da 
prevenção caso nenhum destes estiver na condição de substituto ou sucessor do primitivo 
relator (art. 79, § 3º). 

 
Art. 7º - Quando o Desembargador não concorrer à distribuição, no prazo 

máximo de noventa dias antes de sua aposentadoria, o processo que lhe couber, por 
prevenção, e contiver pedido que deva ser resolvido imediatamente, será encaminhado 
ao respectivo substituto (Regimento Interno, art. 79, § 5º) devendo haver a redistribuição, 
nos termos do art. 4º.  

 
Art. 8º - As medidas urgentes em processos que devam ser redistribuídos ou 

que estejam em processos novos cuja distribuição deva ser efetivada por prevenção 
àqueles, serão resolvidas pelo Primeiro Vice-Presidente desde a data da abertura da vaga 
até a posse do sucessor ou a investidura de juiz de direito como substituto.  (Artigo 
revogado pela Portaria nº 19/2012) 
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Art. 9º - Os conflitos de competência ou de atribuições suscitados pelo 

Desembargador, por órgão do Tribunal, pelo Procurador-Geral de Justiça ou pela parte, 
deverão ser processados nos mesmos autos e distribuídos ao Primeiro Vice-Presidente 
para serem julgados pelo Órgão Especial.  

 
Parágrafo único - O disposto no art. 35, II, do Regimento Interno acha-se 

prejudicado pela redação final dada ao art. 522. 
 
Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2012. 
 
 
 

Desembargador ALMEIDA MELO 
Primeiro Vice-Presidente 
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