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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, ajuizada
pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ALES, devidamente qualificados,
objetivando: i) a anulação de todos os atos posteriores à criação de comissão especial para a PEC 28/2019; ii) a decretação
da nulidade de qualquer efeito decorrente da EC nº 113/2019, visto que violadora do devido processo legislativo, da
impessoalidade, da razoabilidade e da legalidade, especialmente a eleição realizada; iii) subsidiariamente, caso mantida a
redação da EC 113/2019, que seus efeitos materiais só operem na próxima legislatura, evitando-se a violação do princípio
da impessoalidade ou auto-concessão de benesses públicas, bem como que se anule qualquer eleição realizada, para que na
atual legislatura a eleição da próxima mesa ocorra em fevereiro de 2021. Ou, em última análise, iv) que se suspendam os
efeitos da eleição havida, para que se determine nova eleição, com tempo razoável para formação de chapas, após
publicação em regular convocação de assembleia, preservando-se a isonomia, a ampla publicidade e o princípio da não-
surpresa (que se aplica igualmente aos processos eleitorais e legislativos).

Para amparar sua pretensão, a autora sustenta, em síntese, que:

a) com a Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo de nº 113/2019, houve alteração no art. 58, §9º,
que passou a não mais prever data para eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no curso do mandato, exceto
para eleição da primeira mesa, o que ocasionou que fossem convocadas eleições com prazo de 05 (cinco) minutos para a
confecção de chapas, sendo que o próprio presidente da ALES, interessado na reeleição, ficou no controle absoluto dos
prazos; 

b) é cabível o controle judicial, na hipótese, tendo em vista que o Poder Judiciário exercer função contra-
majoritária para resguardar a Constituição e Estado de Direito; 

c) houve violação aos princípios da Impessoalidade (art. 37, CF), da Segurança Jurídica, da Legalidade e
do Devido Processo Legal, pois a função de legislar deve ser exercida em benefício do bem comum, e não para proteção de
um interesse individual, sobremaneira quando se tratar de regra eleitoral; e, no caso, o que ocorreu foi a feitura de regra para
"benefícios que de fato se materializaram poucas horas depois, com uma convocação de eleição, sem sequer constar de
qualquer pauta prévia, ou de publicação de aviso", o que também viola o Princípio da Publicidade; 

d) no dia 19.11.2019, a ALES deu início à tramitação da PEC que objetivava alterar regra eleitoral da mesa
diretora da Casa Legislativa, para que o pleito e a posse não mais ocorressem em 1º de fevereiro do 1º e do 3º ano da
legislatura, podendo-se convocar a eleição a qualquer momento pela Mesa da Assembleia; isso, contudo, "possibilita que o
Presidente da Casa de Leis convoque eleições de forma surpresa, anti-democrática e pouco republicana. A regra eleitoral
nova não prevê de forma NENHUMA quais datas e prazos seriam observados para a eleição";

e) assim, em 27.11.2019, uma sessão ordinária foi interrompida para convocação de sessão extraordinária, de
forma imediata, chamada de "sessão preparatória", concedendo-se cinco minutos para que as chapas fossem montadas para
a eleição; 

f) a tramitação da PEC contou com flagrante violação constitucional ao Princípio da Legalidade, pois,
conforme art. 259, §1º, do Regimento Interno da ALES, a proposta da PEC será encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, sendo que, no caso, o Ato 2291/2019, do Presidente da Casa Legislativa, criou uma comissão especial temporária
para apreciação da proposta. O referido ato sequer consta de publicação oficial da Assembleia, sendo mencionado apenas
em nota taquigráfica e no título do parecer elaborado pela própria comissão; 

f.1) conforme art. 57, II, do Regimento Interno da ALES, as Comissões Especiais criadas por ato exclusivo do
Presidente só podem ser constituídas para apreciar proposições consideradas de relevante interesse público, sendo certo que
o caso não contava com interesse da população ou do Estado como um todo, o que revela o desvio de finalidade da criação
da comissão e a ofensa ao devido processo legislativo, o que caracteriza vício formal; 
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g) também houve violação aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois, em se tratando de
processo legislativo, é recomendável a utilização do Princípio da Simetria, com reprodução de normas do Processo
Legislativo Federal; no caso, o Regimento Interno da ALES (arts. 8º a 10) é omisso quanto ao prazo de inscrição de chapas
para a eleição da Mesa Diretora; 

g.1) o Regimento Interno da Câmara dos Deputados Federais, em seu art. 5º e 6º, dispõe que há "necessidade
de que a seção para eleição seja previamente agendada, de sorte que, aqueles que desejem pleitear democraticamente a
direção da Casa de Leis, tenham tempo para se estruturar e construir chapa", o que não ocorreu no caso, pois o prazo
concedido na sessão da ALES para inscrição de chapas foi de 05 (cinco) minutos; e

g.2) "ademais, ainda que não exista legislação simétrica, é sabido que os atos administrativos devem estar
pautados sob alicerce de proporcionalidade e razoabilidade. Neste contexto, não se apresenta como aceitável, ou mesmo
democrático, convocar a eleição sem prévio agendamento e abrir prazo máximo de 5 minutos para inscrição de chapa.
Cumpre destacar que os parlamentares não sabiam que naquela seção seria dada a oportunidade de candidatar-se, sendo
este privilégio único do Presidente da Casa e de seu grupo político. Tal situação fere de morte a isonomia que deve existir
em um processo de escolha democrático";

Petição inicial instruída com os documentos do Evento 1.

Nos Eventos 6 e 8, despachos determinando a intimação da ré para se manifestar sobre o pedido liminar, no
prazo de 03 (três) dias, sua citação, e a intimação do MPF, na condição de fiscal do ordenamento jurídico. 

No Evento 17, o Ministério Público Federal -MPF informa que os membros da Mesa Diretora da ALES
renunciaram à eleição ocorrida em 27.11.2019, o que prejudica a análise do pedido liminar. Diante disso, requereu a
postergação do exame da ação para momento posterior à contestação. 

No Evento 18, a OAB/ES apresenta petição na qual reitera a apreciação dos pedidos de tutela de urgência de
caráter inibitório (art. 497, parágrafo único, CPC). Alega, em síntese, que: a) em 09.12.2019, a Mesa Diretora da ALES
publicou o Ato nº 2362 que tornou sem efeito a eleição para a o biênio 2021/2023, de forma que perdeu o objeto apenas o
último pedido de tutela de urgência formulado na inicial, que se referia à anulação da eleição; e b) contudo, os pedidos de
tutela de urgência de conteúdo inibitório à aplicação da EC 113/2019 não perderam objeto, para que seja mantida a data de
eleição como sendo o dia 1º de fevereiro de 2021; até porque o próprio Ato nº 2362/2019 previu a possibilidade de
convocação de nova eleição, nos moldes da redação do art. 54, §9º, dada pela EC 113/2019. 

No Evento 19, a ré se manifesta sobre o pedido de tutela de urgência,
alegando,  preliminarmente: a) a ilegitimidade da OAB/ES para propor a presente ACP, vez que o art. 54, XIV, da Lei nº
8.906/94 refere-se ao Conselho Federal da OAB e que, em se tratando de Conselhos Seccionais, aplica-se o art. 105, V, "b"
do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, de forma que o Conselho Seccional só pode ajuizar ação civil
pública após deliberação, cuja realização não foi comprovada nos presentes autos; b) incompetência da Justiça
Federal para processar e julgar a demanda, pois a OAB/ES não é autarquia federal e não existem interesses da União no
caso concreto, não se aplicando a ratio decidendi do RE 595.332, que se destina às ações em que a OAB discute interesses
institucionais e não de direitos difusos de caráter geral; c) inadequação da via eleita, pois a presente ACP é utilizada como
sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, havendo usurpação da competência do STF; d) perda do objeto da
ação civil pública, pois foi tornada sem efeito a eleição da Mesa Diretora, sendo certo que a ação não pode prosseguir
apenas em relação ao pretendido controle concentrado de constitucionalidade. 

No mérito, quanto ao pedido de tutela de urgência, sustenta que: a) não há perigo de dano ao resultado útil
do processo, vez que: a.1) qualquer eventual efeito prático só virá a ocorrer em 01.02.2021, quando ocorrerá a posse da
próxima Mesa Diretora da ALES, de forma que aguardar a decisão de mérito, sobretudo em ação que não demanda
produção de provas, não ocasionará quaisquer prejuízos; a.2) a edição do Ato nº 2.362/2019 pela Mesa Diretora da
ALES além de tornar sem efeito a eleição para a Mesa Diretora estabeleceu procedimento para novas eleições, elidindo
qualquer tipo de surpresa; a.3) se aproxima o recesso parlamentar (de 23.12.2019 a 02.02.2020), de forma que a última
sessão ordinária do ano ocorrerá em 18.12.2019 e entre a data presente e ela haverá apenas mais quatro sessões
ordinárias; b) há periculum in mora inverso, pois o pedido genérico de suspensão da eficácia da EC 113/2019 poderá
paralisar os trabalhos diretivos do Poder Legislativo capixaba, traduzindo, por via oblíqua, o controle concentrado de
constitucionalidade, sendo certo que é impossível a concessão de efeitos repristinatórios por meio de liminar em Ação Civil
Pública (para não produção dos efeitos da EC 113/2019) ou mesmo a modulação de efeitos para que os efeitos da EC
113/2019 só se apliquem na próxima legislatura; c) não há probabilidade do direito, posto que: c.1) a jurisprudência do STF
é assente em permitir que as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas tenham autonomia para dispor sobre seus
processos eleitorais e mandatos dos membros das Mesas Diretoras; d) no voto proferido pela Min. Carmen Lúcia no AI
654359/MG ficou estabelecido que as disposições do art. 57, §4º, CF sobre impossibilidade de reeleição da Mesa
Legislativa no Poder Legislativo Federal não são de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros, sendo certo que o
estabelecimento da data das eleições, nesse contexto, também é matéria interna corporis, não podendo ser decidida pelo
Poder Judiciário; e) a utilização de Comissão Especial para apreciação do projeto de Emenda à Constituição é legal e
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constitucional; f) precluiu o direito de impugnação do processo legislativo, pois quando da aprovação da EC 113/2019, os
parlamentares estaduais não se insurgiram contra a criação da Comissão Especial, nem manejaram impugnação ou
recurso; g) na eleição da Mesa Diretora da ALES não há, nem nunca houve, registro prévio de chapas, que são apresentadas
sempre a partir do início da sessão; e h) a concessão da medida liminar traria grande insegurança jurídica e repercussão
indesejada, estimulando a propositura de outras ações, como de fato já ocorreu. 

Petição da OAB/ES, no Evento 22, reiterando a necessidade de concessão da tutela de urgência, reforçando
que não há que se falar em ausência de interesse de agir por perda de objeto.

Decisão, no Evento 23, afastando as preliminares de ilegitimidade ativa da OAB/ES e inadequação da via
eleita e perda de objeto da ACP e, de outro lado, deferindo a tutela de urgência para determinar à requerida não sejam
convocadas novas eleições da Mesa Diretora da ALES para o biênio 2021/2022, até o julgamento de mérito da presente
demanda. Na oportunidade foi determinada a citação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, já que a Assembleia
Legislativa, embora tenha personalidade judiciária para o caso em tela, não possui personalidade jurídica.

Parecer do MPF no Evento 28, opinando pela procedência da demanda.

No Evento 35, o Estado do Espírito Santo requereu sua intervenção processual do ente público no feito para
atuar ao lado da OAB/ES (litisconsórcio ativo), requerendo a sua admissão como litisconsorte ativo, por entender que houve
violação à ordem jurídica vigente.

No Evento 38, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo apresentou sua contestação,
alegando, preliminarmente: a) a ilegitimidade da OAB/ES para propor a presente ACP, vez que o art. 54, XIV, da Lei nº
8.906/94 refere-se ao Conselho Federal da OAB e que, em se tratando de Conselhos Seccionais, aplica-se o art. 105, V, "b"
do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, de forma que o Conselho Seccional só pode ajuizar ação civil
pública após deliberação, cuja realização não foi comprovada nos presentes autos; b) inadequação da via eleita, pois a
presente ACP é utilizada como sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, havendo usurpação da competência do
STF; c) perda do objeto da ação civil pública, pois foi tornada sem efeito a eleição da Mesa Diretora, sendo certo que a
ação não pode prosseguir apenas em relação ao pretendido controle concentrado de constitucionalidade. 

No mérito, sustenta: a) a flagrante constitucionalidade da Emenda Constitucional nº113/2019, vez que a
jurisprudência do STF é assente em permitir que as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas tenham autonomia para
dispor sobre seus processos eleitorais e mandatos dos membros das Mesas Diretoras; b) a violação à autonomia política
do Estado Federado, haja vista que, nos termos do voto proferido pela Min. Carmen Lúcia no AI 654359/MG ficou
estabelecido que as disposições do art. 57, §4º, CF sobre impossibilidade de reeleição da Mesa Legislativa no Poder
Legislativo Federal não são de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros, sendo certo que o estabelecimento da data
das eleições, nesse contexto, também é matéria interna corporis, não podendo ser decidida pelo Poder
Judiciário; c) preclusão do direito de impugnação do processo legislativo, pois quando da aprovação da EC 113/2019, os
parlamentares estaduais não se insurgiram contra a criação da Comissão Especial, nem manejaram impugnação ou
recurso; d) grande insegurança jurídica e repercussão indesejada, estimulando a propositura de outras ações, como de
fato já ocorreu. 

Com relação à produção de provas, requer a ALES que "a entidade autora, na condição de entidade federal sui
generis, com envergadura e assento constitucionais, seja instada a esclarecer, por meio do depoimento pessoal de seus
representantes, as acusações feitas em desfavor desta Casa de Leis" (grifamos).

No Evento 39, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE requer sua admissão no
feito na condição de amicus curiae.

Nos Eventos 53 e 56, o Estado do Espírito Santo e a OAB/ES apresentam réplicas à contestação da ALES,
informam que não pretendem produzir provas e se manifestam acerca da intervenção de terceiro na condição de amicus
curiae, requerendo o seu indeferimento.

No Evento 59, a ALES apresenta contestação às alegações do Estado do Espírito Santo, reiterando os
fundamentos e pedidos de sua contestação anterior.

No Evento 60, o MPF se manifesta apresentando réplica à contestação da ALES e informando sua ausência de
interesse na produção de provas. Quanto ao ingresso de terceiro na qualidade de amicus curiae, o Parquet não se opõe.

Decisão, no Evento 62, deferindo a admissão no feito da União Nacional dos Legisladores e Legislativos
Estaduais - UNALE, na condição de amicus curiae. Na ocasião, foram afastadas todas as preliminares deduzidas pela ALES
(preliminar de ilegitimidade da OAB/ES para a propositura da demanda, de inadequação da via eleita e de perda de
objeto da ação civil pública). Na oportunidade, foi deferido o depoimento pessoal do Presidente da OAB/ES e
designada audiência para o dia, 08/07/2020, às 16h, a ser precedida de tentativa de conciliação.
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Embargos de declaração apresentados pela OAB/ES, no Evento 71, com requerimento de suspensão do
depoimento pessoal até que julgados os embargos declaratórios.

Na decisão do Evento 73, foi mantida a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada e
conferido prazo para contrarrazões aos embargos.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO no Evento 82.

Decisão, no Evento 87, negando provimento aos embargos de declaração e mantendo incólume a Decisão do
Evento 62, assim como a audiência de conciliação e instrução designada para o dia 08/07/2020.

Audiência realizada no evento 97. No início da audiência, este juízo tentou a composição amigável entre as
partes, mas resultou infrutífera. Após, fora colhido o depoimento pessoal do Sr. Presidente da OAB/ES, e, em seguida,
apresentado os memoriais orais por todas as partes. 

É o relatório do necessário. DECIDO.

II- FUNDAMENTAÇÃO

De início, ressalto que as questões preliminares aventadas pela ALES já foram todas REJEITADAS
pelas decisões dos Eventos 23 e 62.

Diante disso, considerando o encerramento da instrução probatória, e considerando que inexiste pendência
procedimental ou processual a ser dirimida, passo, desde logo, a analisar o mérito da presente demanda.

Conforme petição de emenda do Evento 18, a autora pretende, como pedidos finais de mérito: 

i) a ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS posteriores à criação de comissão especial para a PEC 28/2019, com
a nulidade de qualquer efeito decorrente da emenda constitucional nº 113/2019, determinando aos impetrados
que não apliquem a EC 113/2019 para a eleição do biênio 2021/2022, e, em decorrência, e que a Assembleia
Legislativa realize a nova convocação de eleições o façam com base nas regras anteriores, sem os efeitos da
EC nº 113/2019, ocorrendo apenas em 1º de fevereiro de 2021;

ii) subsidiariamente, caso mantida a redação da EC 113/2019, que seus efeitos materiais só operem na próxima
legislatura, anulando qualquer eleição realizada, para que na atual legislatura a eleição da próxima mesa
ocorra somente em fevereiro de 2021, determinando, assim, à ALES que realize nova convocação de eleições
com base nas regras anteriores, sem aplicação da EC 113/2019, na atual legislatura.

Conforme se observa, no caso em testilha, revela-se pedido autoral de natureza concreto, qual seja,
o pedido inibitório (concreto e específico) para que não seja realizada nova eleição da Mesa Diretora para o biênio
2021/2022 antes de 1º de fevereiro de 2021; logo, a análise quanto à inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº
113/2019 na presente ação civil pública reveste-se de caráter apenas incidental. 

Com efeito, destaca-se que, ainda que se reconheça a perda de objeto do pedido de anulação de eleição da
Mesa Diretora realizada em 27.11.2019 (pois a própria Mesa Diretora, voluntariamente, tornou sem efeito a eleição), isso,
por si só, não significa que ação será usada como sucedâneo de ação de controle abstrato de constitucionalidade, pois
nada obsta que um novo ato concreto possa a ser praticado (convocação de nova eleição, tanto que já ocorrera em uma
oportunidade), razão pela qual foram formulados pedidos inibitórios nesse sentido pelo autor.

Ora, o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ou seja, a tutela jurisdicional não é apenas repressiva (lesão de direito), mas,
também, preventiva (ameaça de direito).

Nesse rumo de ideia, o art. 497 do Código de Processo Civil reconhece, ainda, a possibilidade de formulação
de pedidos de caráter inibitório que pretendem a imposição de obrigações de não fazer (como ocorre na presente hipótese):

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a
continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa
ou dolo.
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Nesse sentido, salienta-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em admitir que
haja declaração incidental de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública, como é o caso da presente ação: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de
inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 595213 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-
2017) (grifei)

A pretensão autoral, no sentido de que não se apliquem os efeitos da EC nº 113/2019 para a eleição do biênio
2021/2022, se baseia na inconstitucionalidade da referida emenda constitucional estadual, ao argumento de que a mesma
incorrera em vício formal e vício material de inconstitucionalidade.

Passo ao exame, separado, de cada um desses vícios alegados.

 

A) DO ALEGADO VÍCIO FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO

Sustenta o autor que a tramitação da PEC contou com flagrante violação constitucional ao Princípio da
Legalidade, pois, conforme art. 259, §1º, do Regimento Interno da ALES, a proposta da PEC será encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, sendo que, no caso, o Ato nº 2291/2019, do Presidente da Casa Legislativa, criou uma comissão
especial temporária para apreciação da proposta. 

Alega que o referido ato sequer consta de publicação oficial da Assembleia, sendo mencionado apenas em
nota taquigráfica e no título do parecer elaborado pela própria comissão e que, conforme art. 57, II, do Regimento Interno
da ALES, as Comissões Especiais criadas por ato exclusivo do Presidente só podem ser constituídas para apreciar
proposições consideradas de relevante interesse público, sendo certo que o caso não contava com interesse da população ou
do Estado como um todo, o que revela o desvio de finalidade da criação da comissão e a ofensa ao devido processo
legislativo e caracteriza vício formal. 

Sem razão a parte autora.

Em princípio, analisando o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo (Anexo
13, Evento 1), verifica-se que, em regra, a proposta de emenda à constituição estadual deverá ser encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para exame:

Art. 259. A proposta de emenda à Constituição Estadual, após sua publicação, permanecerá em discussão
especial durante três sessões ordinárias consecutivas para recebimento de emendas. 

§ 1º Após a discussão especial, a proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação para exame nos termos do artigo 41, incisos I e IV deste Regimento

Não obstante, o art. 57, inciso II, também do Regimento Interno da ALES, prevê que será possível constituir
Comissão Especial para dar parecer sobre "análise, apreciação e oferecimento de parecer quanto à constitucionalidade,
juridicidade, legalidade, técnica legislativa e mérito de proposições consideradas de relevante interesse público, para
efeito de posterior discussão e votação do Plenário" (nova redação dada pela Resolução nº 6.360/2019). 

E o art. 58, parágrafo único, acerca das comissões especiais previstas no art. 57, inciso II, do Regimento
Interno, prevê que elas serão criadas por ato exclusivo do Presidente da Casa, que "indicará o presidente, o relator e os
membros, dentre os membros que compõem as comissões permanentes com competência para análise do objeto da
proposição, observando-se, tanto quanto possível, a devida proporcionalidade e o previsto no § 1º do art. 30 deste
Regimento Interno, dispensando-se o encaminhamento da proposição às comissões permanentes. (Incluído pela Resolução
nº 6.360/2019)". 

Feitas as considerações acima sobre o regramento de tramitação da proposta de emenda constitucional e da
criação de comissões especiais no âmbito do Regimento Interno da ALES, não verifico vício formal no processo
legislativo da PEC, já que o fato de ter sido dispensada a análise pela Comissão de Constituição e Justiça, sob o
fundamento regimental de “interesse público”, com constituição de Comissão Especial (art. 57, II, RI da ALES), por si só,
não contraria o ordenamento jurídico.
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Com efeito, nem a Constituição Federal, nem a Constituição Estadual, tampouco a legislação estadual,
determinam que o processo legislativo das propostas de emendas constitucionais deva ser obrigatoriamente analisado
previamente pela Comissão de Constituição e Justiça.

Como exposto linhas acima, apenas o Regimento Interno da ALES, em seu art. 259, §1º, prevê que a
proposta de emenda constitucional deva ser analisada, previamente, pela Comissão de Justiça, salvo em se tratando de
“interesse público”, quando poderá ser formada uma comissão especial por ato exclusivo do Presidente da Casa Legislativa
(art. 57, inciso II, e art. 58, parágrafo único, ambos do Regimento Interno da ALES). 

Portanto, tratando-se de norma regimental, a interpretação e a densificação desse conceito jurídico
indeterminado (“interesse público”) para o caso concreto (isto é, se está configurado ou não o interesse público em relação
à PEC de mudança da data de eleição da Mesa Diretora), é ato privativo da ALES (ato “interna corporis”), não cabendo
a Poder Judiciário se imiscuir nesse tema, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema (grifei):

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO
INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS
PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo
vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental,
por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do
Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao
princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de
interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 36662
AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243
DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)

Trata-se de posicionamento pacificado no STF, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo
2º da Constituição Federal, segundo o qual, "são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário", afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de
interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe-073, 10/04/2017;
MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 34.406, Rel. Min. EDSON
FACHIN, Dje-139, 26/6/2017).

Pelo acima exposto, entendo que inexiste vício formal no processo legislativo. 

B) DO ALEGADO VÍCIO MATERIAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2019

A autora para amparar a sua pretensão, sustenta, em suma, que: a) com a Emenda à Constituição do Estado do
Espírito Santo de nº 113/2019, houve alteração no art. 58, §9º, da Constituição Estadual, que passou a não mais prever data
para eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no curso do mandato, exceto para eleição da primeira mesa, o que
ocasionou que fossem convocadas eleições com prazo de 05 (cinco) minutos para a confecção de chapas, sendo que o
próprio presidente da ALES, interessado na reeleição, ficou no controle absoluto dos prazos;  b) é cabível o controle
judicial, na hipótese, tendo em vista que o Poder Judiciário exercer função contramajoritária para resguardar a Constituição
e Estado de Direito;  c) houve violação aos princípios da Impessoalidade (art. 37, CF), da Segurança Jurídica,
da Legalidade e do Devido Processo Legal, pois a função de legislar deve ser exercida em benefício do bem comum, e não
para proteção de um interesse individual, sobremaneira quando se tratar de regra eleitoral; e, no caso, o que ocorreu foi a
feitura de regra para "benefícios que de fato se materializaram poucas horas depois, com uma convocação de eleição, sem
sequer constar de qualquer pauta prévia, ou de publicação de aviso", o que também viola o Princípio da
Publicidade;  d) no dia 19.11.2019, a ALES deu início à tramitação da PEC que objetivava alterar regra eleitoral da mesa
diretora da Casa Legislativa, para que o pleito e a posse não mais ocorressem em 1º de fevereiro do 1º e do 3º ano da
legislatura, podendo-se convocar a eleição a qualquer momento pela Mesa da Assembleia; isso, contudo, "possibilita que o
Presidente da Casa de Leis convoque eleições de forma surpresa, anti-democrática e pouco republicana. A regra eleitoral
nova não prevê de forma NENHUMA quais datas e prazos seriam observados para a eleição"; e) assim, em 27.11.2019,
uma sessão ordinária foi interrompida para convocação de sessão extraordinária, de forma imediata, chamada de "sessão
preparatória", concedendo-se cinco minutos para que as chapas fossem montadas para a eleição; f) também houve violação
aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois, em se tratando de processo legislativo, é recomendável a
utilização do Princípio da Simetria, com reprodução de normas do Processo Legislativo Federal; no caso, o Regimento
Interno da ALES (arts. 8º a 10) é omisso quanto ao prazo de inscrição de chapas para a eleição da Mesa Diretora; f.1) o
Regimento Interno da Câmara dos Deputados Federais, em seu art. 5º e 6º, dispõe que há "necessidade de que a seção para
eleição seja previamente agendada, de sorte que, aqueles que desejem pleitear democraticamente a direção da Casa de
Leis, tenham tempo para se estruturar e construir chapa", o que não ocorreu no caso, pois o prazo concedido na sessão da
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ALES para inscrição de chapas foi de 05 (cinco) minutos; e f.2) "ademais, ainda que não exista legislação simétrica, é
sabido que os atos administrativos devem estar pautados sob alicerce de proporcionalidade e razoabilidade. Neste
contexto, não se apresenta como aceitável, ou mesmo democrático, convocar a eleição sem prévio agendamento e abrir
prazo máximo de 5 minutos para inscrição de chapa. Cumpre destacar que os parlamentares não sabiam que naquela
seção seria dada a oportunidade de candidatar-se, sendo este privilégio único do Presidente da Casa e de seu grupo
político. Tal situação fere de morte a isonomia que deve existir em um processo de escolha democrático". 

B.1 - Do papel contramajoritário do Poder Judiciário

Antes de adentrar propriamente na análise das alegações das partes acerca dos vícios materiais da Emenda à
Constituição Estadual de nº 113/2019, passo a tecer breve análise acerca do poder contramajoritário que deve ser exercido
pelo Poder Judiciário no cumprimento de suas funções constitucionais. 

Nesse contexto, o fato de o Poder Judiciário não ser eleito diretamente pelo povo não é empecilho para
exercer o controle sobre os atos dos demais Poderes (judicial review), sob o argumento de ausência de legitimidade
democrática (dificuldade contramajoritária)1, pois o Poder Judiciário, como instituição de garantia secundária dos direitos
fundamentais2, também exerce (como um poder-dever3) um papel contramajoritário quando atua, em nome da Constituição
Federal, para proteger os direitos fundamentais e as regras do jogo democrático4, mesmo contra a vontade das maiorias5.
Até porque democracia não significa apenas “governo da maioria”6, pois essa atuação dar-se-á a favor e não contra a
democracia.

Destaco, ademais, que Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto indicam sete parâmetros para
calibrar o grau de ativismo do Poder Judiciário, a saber:  

(i) grau de legitimidade democrática do processo de elaboração do ato normativo questionado: quanto mais democrática a
elaboração do ato normativo, mais autocontido deve ser o Poder Judiciário no exame de sua constitucionalidade (v.g., Emendas
Constitucionais e leis ordinárias; ato legal e ato infralegal; grau de consenso que a  norma conseguiu aglutinar, com aprovação
por unanimidade ou maioria apertada; lei decorrente de iniciativa parlamentar ou popular); 

(ii) proteção dos pressupostos necessários ao funcionamento da democracia: a restrição a esses direitos, com a tentativa de
grupos hegemônicos de alterar as regras do jogo político em favor de seus interesses, merece uma maior atuação do Judiciário,
pois estar-se-á atuando para proteger a própria democracia; 

(iii) defesa das minorias vulneráveis: o processo político majoritário muitas vezes não se atenta para proteger as minorias
impopulares, sendo que o critério para identificar “minoria” não é o numérico, mas envolve o grau de participação do grupo
social no exercício do poder político, social e econômico;

(iv) defesa dos direitos materialmente fundamentais: devem prevalecer como “trunfos” sobre a vontade da maioria, pois
expressam exigências morais que se impõem à política; 

(v) comparação das capacidades constitucionais: quanto maior for o grau de tecnicidade da matéria, objeto da decisão por
órgãos dotados de expertise e experiência, menos intenso deve ser o grau de controle judicial; 

(vi) época do ato normativo: normas editadas antes do advento da CF/88 não desfrutam de presunção de constitucionalidade
equiparada àquelas elaboradas posteriormente, pois deliberações das maiorias formadas em outras gerações não tem o mesmo
peso das decisões tomadas pelos representantes do povo presente, mormente porque não se pode presumir que o legislador do
passado tenha agido de acordo com os princípios da CF atual; 

(vii) inconsistência temporal: tendência humana de sobrevalorizar os interesses de curto prazo, em detrimento daqueles de longo
prazo, o que é retratado muitas vezes nos políticos, que priorizam ações que rendam frutos ainda em seu mandato, buscando a
reeleição. (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Controle de Constitucionalidade e democracia: algumas
teorias e parâmetros de ativismo. In: Jurisdição Constitucional e Política. Daniel Sarmento (Coord.). Rio de Janeiro: Forense,
2015, p. 102-111)

 No caso em tela, como há alegação de violação de direitos fundamentais e das regras do jogo
democrático, afigura-se possível a atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido (grifei):

"(...) O CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES: POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA ALEGAÇÃO DE
DESRESPEITO A DIREITOS E/OU GARANTIAS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. - O Poder Judiciário, quando intervém para
assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa atuação institucional se
projete na esfera orgânica do Poder Legislativo. - Não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a
intervenção jurisdicional, sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou exerçam as
suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e
titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional. Questões políticas. Doutrina. Precedentes. - A ocorrência de desvios
jurídico-constitucionais nos quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito justifica, plenamente, o exercício, pelo
Judiciário, da atividade de controle jurisdicional sobre eventuais abusos legislativos (RTJ 173/805-810, 806), sem que isso
caracterize situação de ilegítima interferência na esfera orgânica de outro Poder. da República. (MS 24849, Relator(a):  Min.
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2005, DJ 29-09-2006 PP-00035 EMENT VOL-02249-08 PP-01323)"
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Tecidas essas primeiras considerações, passo à análise do caso concreto. 

B.2 - Do caso concreto 

No caso concreto, a celeuma judicial concreta ora posta a meu crivo tem como plano de fundo, de forma
incidental, a tramitação e a aprovação da Emenda à Constituição Estadual de nº 113/2019, que alterou a redação de seu art.
58, §§5º e 9º:

Redação anterior

Art. 58 [...]

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, para, no primeiro e terceiro anos da
legislatura, eleger a Mesa, cujos membros terão o mandato de dois anos, sendo permitida ao Presidente a recondução para o
mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente.

 [...]

§9º Excetua-se da proibição de recondução prevista no § 5º deste artigo o candidato que tenha exercido mandato de membro da
Mesa Diretora no biênio anterior ao que está em disputa, por período inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, e que não
tenha sido originalmente eleito para o mesmo cargo a que for concorrer.

 

Redação após a EC 113/2019

Art. 58 [...]

§ 5º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, para:

I - no primeiro ano da legislatura, dar posse aos seus membros, bem como eleger e dar posse à Mesa, cujos membros terão o
mandato de dois anos, sendo permitida aos membros da Mesa a recondução para o mesmo cargo no biênio imediatamente
subsequente;

II - no terceiro ano da legislatura, dar posse à Mesa, cujos membros serão eleitos na forma do § 9º.

[...]

§ 9º Em data e hora previamente designadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa, antes do início do terceiro ano de cada
legislatura, sob a direção da Mesa Diretora, realizar-se-á a eleição da Mesa, cujos membros terão mandato de dois anos e serão
empossados na forma do inciso II do § 5º, sendo permitida aos membros da Mesa a recondução para o mesmo cargo no biênio
imediatamente subsequente.”

Segundo a autora, a alteração constitucional promovida pela EC 113/2019, viola a Constituição Federal e o
Estado Democrático de Direito, atentando contra os Princípios da Impessoalidade, da Segurança Jurídica,
da Legalidade, do Devido Processo Legal, da Publicidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

E, em exame percuciente da pretensão autoral, ratificando o meu entendimento exposto na decisão liminar
(evento 23), concluo que a EC 113/2019 viola princípios previstos na Carta Magna, contendo, pois, assim, vício
material de inconstitucionalidade, o tornaria inviável a antecipação das eleições da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo para o biênio 2020/2021. 

De plano, é importante destacar que o fato do Supremo Tribunal Federal afirmar que a norma do art. 57, § 4º,
da CF (que prevê a forma e o tempo de eleição do Chefe do Poder Legislativo Federal), não é de reprodução automática
pelos Estados-Federados (ADI 2.371-MC, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 7-3-2001, Plenário, DJ de 7-2-
2003), isso não significa que o legislador estadual possua um “cheque em branco”, para legislar da forma que lhe
seja mais conveniente e oportuna, em afronta aos princípios previstos na Carta Magna.

Nos julgados do STF citados pela ALES, apenas se afirmou que o art. 57, § 4º da CF, que veda a recondução
para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, não é de reprodução automática pelas Assembleias Legislativas,
permitindo-se a reeleição.

Em outras palavras: apenas analisou-se a inconstitucionalidade das normas estaduais sob o ângulo formal
(reprodução obrigatória ou não), e não sob o aspecto material (o que ora se analisa).  

Por essa mesma razão, o fato da Constituição da República assegurar às Câmaras Municipais e Assembleias
Legislativas autonomia para disporem sobre seus processos eleitorais, isso não significa que o legislador estadual possua
um “cheque em branco”, para legislar da forma que lhe seja mais conveniente e oportuna, em afronta aos princípios
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previstos na Carta Magna.

Prosseguindo no caso em análise, infere-se que a EC 113/2019 afronta, de fato, princípios constitucionais
previstos na Carta Magna de 1988, sobretudo os constantes em seu art. 1º, caput (regime democrático) e inciso V
(pluralismo político), em seu art. 5º, caput (igualdade), e em seu art. 37, caput (impessoalidade e publicidade), além dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por dois fundamentos diversos.

B2.1 - Extenso lapso temporal entre a data da eleição e a data do início do mandato de Presidente da
ALES

Em primeiro lugar, a aludida EC 113/2019 é materialmente inconstitucional por antecipar, de
forma exagerada, a data da eleição, sendo irrazoável e desproporcional essa medida se considerado o extenso lapso
temporal entre a data a eleição e a data do início do mandato da Mesa Diretora da ALES, afrontando, assim, o espírito do
regime democrático (art. 1º, caput, CF).

Como é cediço, a política, como a arte ou ciência da organização, direção e administração do ente federado,
naturalmente muda de rumo ao longo do tempo, pois acompanha as mudanças sociais, econômicas, éticas, filosóficas,
culturais, religiosas, etc., da sociedade. 

Daí porque, quando do exercício da democracia representativa (eleição), a Constituição Federal determina que
entre a eleição dos cargos para o Poder Legislativo Federal e Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, e o início do
exercício efetivo do mandato (a posse), não decorra prazo irrazoável e desproporcional, sob pena de, no início do mandato,
aquele candidato eleito não representar mais a vontade popular do momento da eleição, em razão das mudanças da
sociedade ocorridos pelo largo espaço de tempo entre a eleição e o mandato, o que, indiretamente, violaria o regime
democrático (a vontade do povo). 

À título de exemplo, a Constituição Federal, em seu art. 77, caput,  prevê que as eleições para o Poder
Executivo Federal ocorrerão no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em
segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Prevê, ainda, em seu art. 82,
que o mandato do Presidente da República terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Ou seja: há
um intervalo de aproximadamente 03 (três) meses entre a eleição e a posse. 

Essas previsões se repetem em relação ao Poder Executivo Estadual (art. 28, CF) e Municipal (art. 29, CF). 

Trata-se, em verdade, de regra de bom senso, que dispensa até conhecimento jurídico, pois é sabido que o
tempo muda muitas situações nas relações humanas, pois é da própria natureza humana a sazonalidade da vida...  

Firmada essa premissa, no caso em estudo, os nobres Deputados Estaduais, que ocupam a relevante função de
legislar e fiscalizar, ao externarem suas linhas políticas na Assembleia Legislativa, nada mais fazem senão representar e
espelhar a linha política de seus eleitores, e não as suas convicções pessoais, pois todo o poder emana do povo, e não dos
agentes públicos, conforme reza a Constituição Federal em seu art. 1º, parágrafo único: "todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição" (grifei).

Em outras palavras: o Deputado Estadual, como qualquer outro representante eleito, age em nome do
povo que o elegeu, e não em nome próprio. 

Daí a célebre frase proferida pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América Abraham Lincoln, no
discurso de Gettysburg, que sintetizou democracia como sendo o "governo do povo, pelo povo, para o povo".

E o povo, titular desse poder, tem total interesse em participar, através de seus representantes eleitos, no
processo de escolha do Presidente da Assembleia, pois este, entre tantas prerrogativas legais, dita a pauta da Casa de Leis,
podendo, assim, priorizar licitamente determinados projetos em detrimentos de outros, de forma que, de nada adianta o
povo escolher o seu representante legal para defender uma pauta temática na Casa de Leis, se esse tema não for pautado.   

Nessa medida, no processo de escolha do Presidente da Assembleia Legislativa, a vontade popular deve
prevalecer, através de seus representantes eleitos, a saber, os Deputados Estaduais, os quais devem eleger o Presidente
para representar a vontade do povo (que detém o poder) que o elegeu, sob pena de afronta, por via indireta, do regime
democrático.

Desse modo, no caso em tela, não se revela constitucional a PEC que permite a antecipação do tempo da
eleição da Presidência da Assembleia, sem prazo mínimo definido entre a data da eleição e a data do início do
mandato, o que permitiria realizar uma eleição para um mandato que só se iniciaria quase 02 anos após (o caso em tela, por
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exemplo, foi realizado eleição com mais de 01 ano de antecedência), pois isso não é salutar para a democracia, uma vez
que, quando do início do exercício do mandato da Mesa Diretora eleita, essa não possa mais espelhar a vontade da maioria
popular, representada por seu Deputados eleitos.

A par disso, quando ocorre a reeleição exageradamente antecipada da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa (como é o caso), a sociedade sequer teve tempo hábil para aferir se o mandato em curso daquela mesa
atendeu ou não ao anseio popular, a ponto de ter a sua aprovação para continuidade (reeleição), de forma que isso poderia
afetar a vontade popular de reeleição da mesma Mesa para o próximo mandato.

E a realização de uma votação de forma extremamente antecipada, como sinalizado no caso dos autos, não
permitiria que a sociedade exercesse essa função fiscalizatória, em verdadeiro atropelo do processo democrático. 

Isso se agrava ainda mais em se tratando do segundo biênio da legislatura (o que é o caso dos autos), pois
antes do início do exercício do mandato, em 1º de fevereiro de 2021, ocorrerão, no ano de 2020, as eleições municipais, em
que a vontade do eleitor, não raro, se altera, o que influencia nas forças políticas da Assembleia Legislativa, sobretudo
porque frequentemente Deputados Estaduais são eleitos como Prefeitos, alterando-se, assim, a composição da Casa de Leis,
o que, ao menos em princípio, poderia alterar a vontade popular de quem deveria compor a próxima Mesa Diretora da
Casa. 

B2.2 - Inexistência de previsão de tempo mínimo razoável entre a convocação e a efetiva eleição da
Presidência da Casa

Em segundo lugar, a aludida EC 113/2019 se revela inconstitucional materialmente, pela ausência de previsão
de procedimento para convocação da eleição, com tempo mínimo razoável entre a convocação e a efetiva eleição, o que
dificulta a articulação e planejamento político daqueles que pretendam formar chapa para a Mesa Diretora (sejam eles
candidatos da situação ou da oposição), sobretudo violando o direito das minorias, já que apenas a Presidência de Casa, e
seus aliados, teriam em suas mãos um fato determinante do processo de eleição: o tempo.  

Isso além de violar o regime democrático (art. 1º, e caput, CF) e o pluralismo político (art. 1º, inciso V, CF),
que incentiva e estimula os debates prévios, com difusão de ideias convergentes e divergentes, de forma que o processo
eleitoral seja fruto do profundo e transparente discurso político entre os grupos antagônicos, também transgride o princípio
da igualdade (art. 5º, caput), em sua vertente material, no sentido de “igualdade de chances” no processo eleitoral (STF,
RE 633703, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2011). 

Acerca da necessidade de garantir a isonomia nos processos eleitorais (os fundamentos se aplicam para
qualquer processo eleitoral), vale citar trecho bastante elucidativo do voto do Ministro Celso de Mello no Recurso
Extraordinário 633.703, julgado em sede de repercussão geral, em 23.03.2011 (grifei): 

“Como se sabe, o legislador constituinte, atento à necessidade de coibir abusos e casuísmos descaracterizadores da normalidade
ou da própria legitimidade do processo eleitoral e sensível às inquietações da sociedade civil, preocupada e indignada com a
deformante manipulação legislativa das regras eleitorais, operada, arbitrariamente, em favor de correntes político-
governamentais detentoras do poder, fez inscrever, no texto constante do art. 16 de nossa Carta Política, um postulado de
irrecusável importância ético-jurídica, tal como tem sido reconhecido e proclamado por esta Suprema Corte (ADI 353-MC/DF,
Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 3.345/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Torna-se imperioso reconhecer que a norma
consubstanciada no art. 16 da Constituição da República, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral (cujo precípuo
destinatário é o Poder Legislativo), vincula-se, em seu sentido teleológico, à finalidade ético-jurídica de obstar a deformação do
processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a
necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes (partidos políticos e candidatos),
vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas - como aquelas que definem novas hipóteses de inelegibilidade
(que provocam a exclusão de candidaturas) -, a garantia básica de igual competitividade que deve, sempre, prevalecer nas
disputas eleitorais".

Essa situação, em meu entendimento, avilta também os direitos das “minorias”, pois os grupos minoritários, 
especialmente de oposição, não disputarão a eleição para Presidência da Casa na mesma situação de igualdade com o grupo
do poder, sobretudo quando se tratar de reeleição da Mesa Diretora que já se encontra em exercício na Casa, pois o
Presidente é quem tem a prerrogativa de pautar a data da eleição (como ocorreu no caso em tela em relação à eleição
realizada em 27.11.2019).

Acerca dos Direitos das Minorias, o Professor Geraldo Ataliba (“Judiciário e Minorias”, “in” Revista de
Informação Legislativa, vol. 96/194) leciona que: 

“A Constituição verdadeiramente democrática há de garantir todos os direitos das minorias e impedir toda prepotência, todo
arbítrio, toda opressão contra elas. Mais que isso – por mecanismos que assegurem representação proporcional -, deve atribuir
um relevante papel institucional às correntes minoritárias mais expressivas. (...) Na democracia, governa a maioria, mas – em
virtude do postulado constitucional fundamental da igualdade de todos os cidadãos – ao fazê-lo, não pode oprimir a minoria. Esta
exerce também função política importante, decisiva mesmo: a de oposição institucional, a que cabe relevante papel no
funcionamento das instituições republicanas. O principal papel da oposição é o de formular propostas alternativas às ideias e
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ações do governo da maioria que o sustenta. Correlatamente, critica, fiscaliza, aponta falhas e censura a maioria, propondo-se, à
opinião pública, como alternativa. Se a maioria governa, entretanto, não é dona do poder, mas age sob os princípios da relação
de administração. (...) Daí a necessidade de garantias amplas, no próprio texto constitucional, de existência, sobrevivência,
liberdade de ação e influência da minoria, para que se tenha verdadeira república. (...) Pela proteção e resguardo das minorias e
sua necessária participação no processo político, a república faz da oposição instrumento institucional de governo. (...) É
imperioso que a Constituição não só garanta a minoria (a oposição), como ainda lhe reconheça direitos e até funções. (...) Se a
maioria souber que – por obstáculo constitucional – não pode prevalecer-se da força, nem ser arbitrária nem prepotente, mas
deve respeitar a minoria, então os compromissos passam a ser meios de convivência política (...).”

Também nesse tema, menciono julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no MS 24849
(grifei): 

Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas
prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem
incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser
dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. - A norma
inscrita no art. 58, § 3º, da Constituição da República destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no
processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a
maioria parlamentar. A CONCEPÇÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO DE DIREITO REFLETE UMA REALIDADE DENSA DE
SIGNIFICAÇÃO E PLENA DE POTENCIALIDADE CONCRETIZADORA DOS DIREITOS E DAS LIBERDADES PÚBLICAS. -
O Estado de Direito, concebido e estruturado em bases democráticas, mais do que simples figura conceitual ou mera proposição
doutrinária, reflete, em nosso sistema jurídico, uma realidade constitucional densa de significação e plena de potencialidade
concretizadora dos direitos e das liberdades públicas. - A opção do legislador constituinte pela concepção democrática do Estado
de Direito não pode esgotar-se numa simples proclamação retórica. A opção pelo Estado democrático de direito, por isso mesmo,
há de ter conseqüências efetivas no plano de nossa organização política, na esfera das relações institucionais entre os poderes da
República e no âmbito da formulação de uma teoria das liberdades públicas e do próprio regime democrático. Em uma palavra:
ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, aos princípios superiores consagrados pela Constituição da
República. - O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme
numa promessa constitucional inconseqüente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática
efetiva e concreta. - A maioria legislativa, mediante deliberada inércia de seus líderes na indicação de membros para compor
determinada Comissão Parlamentar de Inquérito, não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no
Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3º, da Constituição e que lhes confere a
prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar em torno de fato determinado e por período certo. (MS
24849, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2005, DJ 29-09-2006 PP-00035, VOL-02249-08
PP-01323)

Portanto, é necessário que seja previsto, constitucionalmente, tempo mínimo razoável entre a data da
convocação da eleição e a efetiva eleição, de forma que esse tempo seja suficiente  para aqueles que desejarem se candidatar
à Mesa Direitora da Casa (sobretudo as minorias e a oposição), façam planejamento e articulação política prévios buscando
lograr êxito nesse intento.   

E, no pormenor, nem há que se falar que deve prosperar, para fins de afastamento do direito autoral, o
argumento da ré no sentido que na eleição da Mesa Diretora da ALES não há, nem nunca houve, registro prévio de chapas,
as quais sempre foram apresentadas sempre a partir do início da sessão. Isso porque a questão ora tratada não versa
especificamente sobre a apresentação da chapa em sessão, mas sim na articulação prévia (formal e informalmente) para
formação de uma chapa apta a concorrer às eleições para a Mesa Diretora.

Quanto à previsão de um tempo razoável para a realização das eleição, não há que se cogitar que o Ato
Normativo nº 2362/2019, publicado no dia 09.12.2019, já supriu essa omissão. Confira-se a íntegra do ato (grifei): 

ATO Nº 2362 

CONSIDERANDO a renúncia da chapa vencedora ao resultado das eleições para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
referente ao biênio 2021/2023. 

CONSIDERANDO as prescrições contidas na Constituição Estadual e na Resolução 2.700 de 15 de julho de 2019, Regimento
Interno da Assembleia Legislativa. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1º Tornar sem efeito a eleição para a Mesa Diretora para o biênio 2021/2023, efetivada em sessão plenária no dia 27 de
novembro do corrente ano, devendo ser realizada nova eleição, nos moldes do 

Art. 2º deste Ato. Art. 2º As eleições para a Mesa Diretora alusivas ao biênio 2021/2023 serão realizadas na forma do §9º do Art.
58 da Constituição Estadual, devendo o Presidente da Assembleia Legislativa designar a data e hora de realização da nova
eleição mediante publicação no Diário do Poder Legislativo, com interstício de, no mínimo, três sessões ordinárias entre a
designação e a data da eleição. 

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 de dezembro de 2019. 

ERICK MUSSO
Presidente

Em primeiro lugar, penso que essa regulamentação quanto ao prazo para a realização das eleições deva ser
feita na mesma via da regulamentação da previsão de antecipação da eleição, a saber, por meio de emenda
constitucional, para efeito de segurança e previsibilidade da sociedade e de todos os deputados. Caso contrário, essa
previsão normativa ficará ao sabor dos interesses da Mesa Diretora da Casa ao longo dos anos, podendo ser revogada ou
alterada a qualquer momento, a depender da conveniência e oportunidade do grupo que está no poder.

Em segundo lugar, não parece que o prazo de 03 (três) sessões ordinárias seja suficiente para esse
planejamento prévio (sobretudo considerando que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico da Assembleia, ocorrem
sessões ordinárias às segundas, terças e quartas).

Até porque, conforme o art. 29 do Regimento Interno da ALES10, podem ser convocadas novas sessões
ordinárias pelo Colégio de Líderes, reduzindo-se, assim, o tempo que compreende as três sessões ordinárias mencionadas
no art. 2º do Ato nº 2362/2019. 

Lembre-se que não se está a tratar apenas de uma PEC sobre qualquer matéria; mas de uma PEC que trata do
procedimento de Eleição do Presidente da ALES, que terá a prerrogativa de conduzir as PEC’s de todas as demais matérias,
por isso a necessidade de tempo prévio entre sessões ordinárias para discutir esse tema relevantíssimo.

À guisa de ilustração, no nível federal, no segundo biênio da legislatura, como a eleição ocorre apenas a partir
de 1º de fevereiro (art. 57, §4º, CF), os parlamentares possuem os 02 (dois) anos anteriores para debaterem a sucessão da
Presidência da Casa.   

  Se não bastasse, como toda a Administração Pública está jungida aos princípios previstos no art. 37, caput,
da Constituição Federal, inclusive a Assembleia Legislativa no processo de eleição de Presidência da Casa, que se trata de
função atípica administrativa exercida pelo Poder Legislativo, tem ele também o dever de respeitar o princípio
da publicidade.

  O princípio da publicidade, que decorre o dever de transparência, proíbe a edição de atos secretos pelo poder
público, determinando que a Administração atue de forma plena e transparente, até porque ela não age em nome próprio,
mas sim em busca dos interesses de toda a coletividade, que, por sua vez, tem o direito de ter conhecimento dos atos
praticados, até mesmo para fins de fiscalizá-lo. 

E como enfatiza a eminente Professora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (“Alcance do princípio da
publicidade das funções públicas: transparência e sigilo”, “in” “Os 20 Anos da Constituição da República Federativa do
Brasil”, coordenação de Alexandre de Moraes, p. 202/203, item n. 1, 2009, Atlas):

“Na realidade, a idéia de transparência é mais ampla do que a de publicidade. A transparência também não é sinônimo de
publicidade. Ela tem um sentido muito mais amplo, porque abrange os princípios da publicidade, da motivação, da
participação, do devido processo legal; nela se insere o direito à informação, o direito à obtenção de certidão, o direito de
acesso ao processo. A transparência garante a visibilidade das ações do governo. Permite a fiscalização do exercício do poder
pelo cidadão, pois , para exercer o direito de petição, para denunciar irregularidades, para propor ação popular, ele precisa
conhecer as decisões e as respectivas motivações. Permite o exercício do direito de defesa e do contraditório. Permite o controle
pelos poderes instituídos: controle interno, pela própria Administração Pública, e controle externo , pelos Poderes Judiciário e
Legislativo, este último com o auxílio do Tribunal de Contas.” (grifei )

No caso em tela, a eleição antecipada, sem tempo mínimo razoável entre a data da convocação e a da efetiva
eleição, vai de encontro ao dever de transparência (que é mais amplo que a própria publicidade) a que está submetido o
Poder Público, pois se nem todos os parlamentares dispunham de tempo para se preparar pela a eleição da Mesa Diretora da
Casa, quanto mais a sociedade terá a oportunidade de ter conhecimento e debater o tema.

Vejamos como foi o iter procedimental no tempo (vide Anexo 10, Evento 1):

“Apresentação da PEC da antecipação da eleição: 19.11.2019 

Encaminhamento ao Plenário: 19.11.2019

Criação da Comissão Especial: 19.11.2019 

Parecer da Comissão Especial: 25.11.2019

Aprovação em primeiro e segundo turno: 25.11.2019 
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Publicação da EC: 27.11.2019

Convocação da Eleição Antecipada: 27.11.2019 

Realização da Eleição Antecipada: 27.11.2019” 

Portanto, do que se vê da cronologia acima, tanto a tramitação da PEC, quanto a convocação e realização de
eleições da Mesa Diretora, ocorreu de forma extremamente rápida, que em nada contribuiu para a transparência do
processo eleitoral. 

E, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a  aplicação do princípio da publicidade e da
transparência é indispensável aos processos eleitorais: 

(...) Os princípios democrático e republicano repelem a manutenção de expedientes ocultos no que concerne ao funcionamento
da máquina estatal em suas mais diversas facetas. É essencial ao fortalecimento da Democracia que o seu financiamento seja
feito em bases essencialmente republicanas e absolutamente transparentes. Prejudica-se o aprimoramento da Democracia
brasileira quando um dos aspectos do princípio democrático — a democracia representativa — se desenvolve em bases
materiais encobertas por métodos obscuros de doação eleitoral. (ADI 5394, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)

No que tange à alegação da ALES de preclusão do direito de impugnação do processo legislativo, pois
quando da aprovação da EC 113/2019, os parlamentares estaduais não se insurgiram contra a criação da Comissão Especial,
nem manejaram impugnação ou recurso, é descabida tal alegação, uma vez que, como é cediço, não há preclusão para
alegação e reconhecimento de inconstitucionalidade de norma na esfera do Poder Judiciário, posto que o vício de
inconstitucionalidade não se convalesce com o tempo. 

Concernente à alegação da ALES que a declaração da inconstitucionalidade da norma geraria grande
insegurança jurídica e repercussão indesejada, estimulando a propositura de outras ações, tal argumento também não
prospera, posto que o ordenamento jurídico não admite normas inconstitucionais, sob pena de criar, também,
insegurança jurídica e repercussão social indesejada.  

No que toca ao exemplo citado pela ALES, referente à eleição da Mesa Diretora realizada pela Assembleia
Legislativa de Goiás para o biênio 2021/2023, em sessão extraordinária do dia 30 de outubro de 2019, isso não significa que
tal eleição seria constitucional, de forma que, ainda que não tenha sido impugnada, em nada interfere para a solução do caso
em tela.

No tocante aos argumentos apresentados pela UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E
LEGISLATIVOS ESTADUAIS, basicamente repetiu os fundamentos jurídicos expostos pela ALES, que já foram
enfrentados neste decisum.

 Por fim, respeitante ao depoimento pessoal do Sr. Presidente da OAB/ES, o mesmo apenas ratificou os fatos e
fundamentos jurídicos expostos na inicial, não trazendo nenhum fato novo ao processo, capaz de influenciar no mérito da
lide. 

 Por derradeiro, concluo, incidentalmente, que a emenda constitucional estadual nº 113/2019 é
materialmente inconstitucional.

Entrementes, não estou afirmando que não possa ser feita uma nova emenda, observado o devido
processo constitucional, legal e regimental, para antecipar as eleições do segundo biênio para Presidência da Casa
Legislativa Estadual, desde que supridos esses dois vícios materiais apontados acima, a saber: (i) necessidade de que a
eleição não ocorra em data demasiadamente distante do início do mandato da Mesa Diretora da Assembleia do segundo
biênio; e (ii)  necessidade de previsão, na Constituição Estadual, de tempo mínimo razoável entre a data da convocação da
eleição e a data da efetiva eleição.

Contudo, em controle concreto de constitucionalidade (o que é o caso), como ao Poder Judiciário cabe apenas
agir como legislador negativo (declarar a inconstitucionalidade do texto legal), não se afigura possível a este magistrado
agir como legislador positivo, fixando o texto que se entenderia como constitucional.   

E, por fim, registra-se que esse magistrado, para o exame do caso em tela, limitou-se à análise objetiva das
normas constitucionais e dos fatos ocorridos, sem fazer nenhuma consideração subjetiva (de caráter pessoal) os agentes
políticos que participaram daqueles procedimentos em discussão. Em outras palavras: este magistrado baseou-se nos fatos,
e não em condições pessoais.  

Assinala-se, também, que o fundamento do vício material de inconstitucionalidade, ora reconhecido, difere do
fundamento do vício formal de inconstitucionalidade não reconhecido em linhas pretéritas.
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Isto porque, enquanto que o vício material de EMENDA CONSTITUCIONAL baseou-se em contrariedade
aos princípios e regras constitucionais, que devem ser observados obrigatoriamente pelo processo legislativo, sob pena de
revisão pelo Poder Judiciário, não havendo o que se falar, portanto, nesse caso, em ato interna corporis, tampouco em
violação à separação de poderes, de outro lado, o vício formal baseou-se em alegação de violação de NORMA
REGIMENTAL, cuja interpretação e aplicabilidade compete exclusivamente ao Poder Legislativo (ato “interna
corporis”), não cabendo ao Poder Judiciário intervir.  

Ora, tratando-se de uma emenda constitucional, e não norma regimental, é curial que cabe ao Poder
Judiciário realizar o exame de constitucionalidade material dessa emenda, pois não se trata de ato interna corporis.

Em outras palavras: este juízo não está analisando norma regimental (quando, então, seria vedado, por ser ato
interna corporis), mas, sim, emenda constitucional! A propósito, as próprias ementas do STF citadas pela ALES,
conceituam atos “interna corporis” como aqueles atos do Poder Legislativo baseados em normas regimentais.

Dessarte, o acolhimento da questão prejudicial (inconstitucionalidade incidental da EC n. 113/2019) implica,
por via de consequência, no atendimento do pedido inicial inibitório, impondo-se à ALES a obrigação de fazer consistente
em realizar a eleição da Mesa Diretora do biênio 2021/2023 apenas no dia 1º de fevereiro de 2021, ou seja, a eleição
ocorrerá com base nas regras anteriores, sem os efeitos da EC nº 113/2019.

Com efeito, no controle difuso (incidental) de inconstitucionalidade, o ato normativo inconstitucional é
considerado nulo e com efeitos ex tunc (retroativo). Por via de consequência, quando é declarada incidentalmente a
inconstitucionalidade de um ato normativo, os atos revogados por aquele serão automaticamente restabelecidos para o
CASO CONCRETO (efeito repristinatório), já que não revogados validamente.

Portanto, não há dúvidas de que o efeito repristinatório aplica-se também no controle difuso de
constitucionalidade. Veja-se:

“ITBI: progressividade: L. 11.154/91, do Município de São Paulo: inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, reconhecida
pelo STF (RE 234.105), do sistema de alíquotas progressivas do ITBI do Município de São Paulo (L. 11.154/91, art. 10, II), atinge
esse sistema como um todo, devendo o imposto ser calculado, não pela menor das alíquotas progressivas, mas na forma da
legislação anterior, cuja eficácia, em relação às partes, se restabelece com o trânsito em julgado da decisão proferida neste feito”
(RE 260.670-7-SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26/05/2000)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. FUNRURAL. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE ACARRETA A REPRISTINAÇÃO DA NORMA REVOGADA PELA LEI VICIADA. CÁLCULO
DA EXAÇÃO NOS MOLDES DA LEI REVOGADA. EFEITO LÓGICO DECORRENTE DA REPRISTINAÇÃO. EXEGESE DO
RESP 1.136.210/PR, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). SÚMULA 83/STJ.
MULTA. 1. De início, observa-se que as razões do agravo regimental não impugnam o fundamento da decisão agravada quanto à
ausência de omissão no julgado, afastando a preliminar de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, havendo declaração de inconstitucionalidade de uma lei, volta a vigorar a lei revogada. 3.
A repristinação da lei anterior impõe o cálculo da exação nos moldes da lei revogada, sendo devida a restituição tão somente da
diferença existente entre a sistemática instituída pela lei inconstitucional e a prevista na lei repristinada, caso haja”.
Entendimento firmado no REsp 1.1 . 1 PR, da relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC). 4. "O efeito repristinatório é uma consequência da declaração de inconstitucionalidade, pois a lei declarada
inconstitucional não possui eficácia derrogatória. Ocorre a reentrada em vigor da norma aparentemente revogada. Dessa forma,
decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a
fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento ultra petita" (AgRg no REsp 1.495.282/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 5. O STJ entende que deve ser
aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto à tema já decidido em julgado
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental conhecido em parte e improvido com aplicação de multa.
(AgRg no REsp 1576951/PR, Segunda Turma, Relator Min. Humberto Martins, j. em 10/03/2016, DJe de 17/03/2016).

 

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a pretensão da OAB/ES, do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Federal,
e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, impondo à ALES a obrigação de fazer consistente em realizar a eleição
da Mesa Diretora do biênio 2021/2023 apenas no dia 1º de fevereiro de 2021, ou seja, a eleição ocorrerá com base nas
regras anteriores, sem os efeitos da EC nº 113/2019.

Destaco, no pormenor, que, por óbvio, a eficácia desta sentença abrange apenas a eleição da Mesa Diretora
do biênio 2021/2023, sob pena desta ação se trasmudar indevidamente em ação direta de inconstitucionalidade (controle
concentrado).

Por via reflexa, resolvo o mérito da lide, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. 
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Determino a remessa necessária, posto que desfavorável a sentença em face de ente público (no caso, a
ALES).

Conquanto a sentença proferida em ação civil pública tenha eficácia imediata (art. 14 da Lei Federal n.
7.747/85), deixo de conferir tal eficácia a presente sentença, sob pena de violação ao princípio da hierarquia, pois o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região revogou a decisão liminar proferida por este juízo em que esta sentença se baseou, ficando a
análise da eficácia desta sentença ao alvedrio do Eminente Relator, se provocado pela parte interessada. 

Deixo de condenar a ALES ao pagamento de custas processuais, em razão de sua isenção legal (Lei n.
9.829/96), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, por analogia ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, aplicando-se à
parte-Ré o mesmo tratamento dado aos legitimados ativos de ACP, que só podem ser condenados ao pagamento de verba
honorária na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé.7

Comunique-se a prolação desta sentença ao Eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento
nº 5000974-56.2020.4.02.0000.   

Intimem-se. 

Após, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região. 

Documento eletrônico assinado por AYLTON BONOMO JUNIOR, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 500000700862v5 e do código CRC 13ce6b76.
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