
 
Regras Oficiais de Procedimento – Tribunal Superior Eleitoral 

Regimento Interno 

 

Seção I 

Do Tribunal 

 

Art. 1º O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e 

jurisdição em todas as Simulações, tratará em instância final e definitiva toda e 

qualquer matéria relacionada a questões eleitorais e ramos derivados; 

Art. 2º O Tribunal Superior eleitoral será composto por 7 ministros com a 

função de proferir decisões, deixando claro o seu posicionamento, bem como, todo 

o embasamento jurídico que o levou a tomar decisão;  

Art. 3º O Conselho Supremo Consultivo decidirá e informará ao tribunal a 

escolha do ministro presidente e do ministro relator, escolha feita por critérios 

internos e procedimentos específicos do Conselho;  

Art. 4º O Tribunal funciona em sessão pública, com a presença mínima de 

quatro dos seus membros, além do presidente. 

Parágrafo único. As decisões que importarem na interpretação do 

Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos 

políticos, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser 

tomadas com a presença de todos os membros do Tribunal. 

Art. 5º São atribuições do Tribunal:  



 
I - adotar ou sugerir ao governo providências convenientes à 

execução do serviço eleitoral, especialmente para que as eleições se 

realizem nas datas fixadas em lei e de acordo com esta se processem; 

II -  fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da 

República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por 

lei; 

III - requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei e das 

suas próprias decisões, ou das decisões dos tribunais regionais que a 

solicitarem; 

IV - ordenar o registro e a cassação de registro de partidos políticos; 

V - ordenar o registro de candidatos aos cargos de presidente e vice-

presidente da República, conhecendo e decidindo, em única instância, das 

arguições de inelegibilidade para esses cargos; 

VI -  responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem 

feitas pelos tribunais regionais, por autoridade pública ou partido político 

registrado, este por seu diretório nacional ou delegado credenciado junto ao 

Tribunal; 

VII - decidir os recursos interpostos das decisões dos tribunais 

regionais, nos termos do art. 121 da Constituição Federal; 

VIII - processar e julgar a suspeição dos seus membros, do 

procurador-geral e dos funcionários de sua Secretaria; 

IX - conhecer das reclamações relativas a obrigações impostas por 

lei aos partidos políticos; 

X - expedir as instruções que julgar convenientes à execução do 

Código Eleitoral e à regularidade do serviço eleitoral em geral; 

 



 
Das Atribuições do Presidente 

 

Art. 6º Compete ao Presidente do Tribunal: 

I - dirigir os trabalhos, presidir as sessões, propor as questões, apurar 

o vencido e proclamar o resultado; 

II – a manutenção da ordem durante as sessões 

III – o bom andamento do julgamento 

IV – arbitrar eventuais conflitos que possam surgir no curso do 

julgamento. 

 

Da Competência do Ministro Relator 

 

Art. 7º Compete ao ministro relator: 

Parágrafo Único: fazer o relatório do processo que está sob sua tutela. 

 

Seção II 

Da sessões 

 

Art. 8º Reunir-se-à o Tribunal Ordinariamente em todas as sessões da 

Simulação, cabendo ao Conselho Supremo Consultivo a autorização ou não da 

suspensão ou do encerramento das sessões 



 
Parágrafo Único: O Conselho Supremo Consultivo decidirá segundo 

os princípios de oportunidade e conveniência as possibilidades de 

interrupções das sessões;  

Art. 9º Os Ministros deverão entrar no Tribunal no início da sessão, 

seguindo o rito descrito abaixo: 

I – O Ministro Presidente deve ser o primeiro da fila, 

II – Os demais ministros se posicionam na fila por ordem de idade, 

sendo mais novo, o último da fila; 

III – Todos os demais presentes no tribunal devem receber os 

ministros de pé;   

IV – O Presidente deve dar a ordem para que todos sentem. 

Art. 10º Nas sessões, o presidente tem assento no centro da bancada mais 

externa, tendo à sua direita e à sua esquerda os membros do Conselho Supremo 

Consultivo. 

Parágrafo Único: Seguir-se-ão nas bancadas, a começar da primeira 

cadeira da direita, a ordem de antiguidade no Tribunal. 

Art. 11 Observar-se-à nas sessões a seguinte ordem no tribunal: 

a) Leitura do expediente pelo ministro presidente, 

b) Leitura do relatório pelo ministro relator, 

c) Discussão por meio de sustentações orais, de 15 minutos, alternadas 

entre os advogados e especialistas que tiverem capacidade de fala no 

julgamento, 

d) Debates entre os ministros, 

e) Procedimento de votação, 

f) Publicação de decisões. 



 
Art. 12 Os ministros poderão dirigir perguntas a qualquer um que estiver no 

púlpito fazendo uso da palavra após as sustentações orais. 

Parágrafo Único: Segundo os juízos de oportunidade e conveniência 

o Conselho Superior Consultivo poderá limitar o tempo de perguntas bem 

como a limitação do tempo de respostas. 

 

Da votação 

 

Art. 13 Os ministros dispõem de tempo ilimitado para a leitura do voto. 

Art. 14 O primeiro a votar é o ministro relator. 

Art. 15 Os demais ministros votam por ordem de idade sendo o mais novo 

o primeiro a votar. 

Art. 16 O ministro presidente é o último a votar e, caso haja empate, cabe a 

ele dar um voto de qualidade. 

Art. 17 Cabe ao ministro presidente contar os votos e proclamar o resultado. 

 

Seção III 

 

Do Registro dos Candidatos 

 

Art. 18   O registro dos candidatos a presidente e a vice-presidente da 

República far-se-á até 15 dias antes da eleição, devendo o pedido ser formulado 

com a antecedência necessária para a observância desse prazo. 



 
Art. 19 O registro será promovido mediante pedido dos diretórios centrais 

dos partidos políticos, subscrito pela maioria dos seus componentes, com firma 

reconhecida, ou, em se tratando de alianças de partidos, nos termos do art. 140, § 

3º, do Código Eleitoral. 

 

Seção IV 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 20 O Conselho Supremo Consultivo é formado pelos diretores da 

simulação: 

I – tem em si a capacidade discricionária de adaptar quaisquer outras 

regras que se façam necessárias ao funcionamento do Tribunal, 

II – é o responsável pela palavra final em qualquer divergência que 

possa ocorrer no Tribunal. 

Art. 21 As decisões proferidas pelo Conselho Supremo Consultivo são 

recorríveis somente ao próprio. 

 

  

 


