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Pedido de Diligência 

Proposição: Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2018. 

Autor (a): Deputado Enivaldo dos Anjos e outros. 

Assunto: Extingue o foro especial por prerrogativa de função no Estado do 

Espírito Santo, em face de todas as autoridades e mandatários, por meio da 

alteração da redação do § 1º do artigo 51 da Constituição Estadual e da 

revogação de outros dispositivos constitucionais. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

  Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de extinguir o foro especial por prerrogativa de 

função no Estado do Espírito Santo, em face de todas as autoridades e 

mandatários, por meio da alteração da redação do § 1º do artigo 51 da 

Constituição Estadual e da revogação de outros dispositivos constitucionais.  

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, admissibilidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa da proposta, desde que adotada emenda modificativa, 

abordando todos os aspectos previstos no artigo 9º do Ato 2517/2007, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, notadamente, a competência legislativa, a 

iniciativa, a espécie normativa, o quórum e o processo de votação, o regime 

de tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas constitucionais 

federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive, 

concluindo pela adoção do respectivo estudo técnico. 

No entanto, ocorre que, ao proceder-se a análise jurídica da 

matéria, em sede de revisão, deparou-se com situação de suspeição e 

impedimento, nos termos das disposições do artigo 18-B, inciso VII, da Lei 

Complementar nº 287/2004, acrescentado pela Lei Complementar nº 

709/2013, in verbis: 
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Art. 18-B. São deveres dos Procuradores da Assembleia 

Legislativa:  

(...) 

VII - dar-se por suspeitos ou impedidos, eximindo-se de 

atuarem nos processos administrativos ou judiciais, quando: 

a) figurarem como partes da relação processual; 

b) tiverem atuado como advogado de quaisquer das partes; 

c) for interessado parente consanguíneo ou afim, em linha reta 

ou colateral, até o terceiro grau, bem como cônjuge ou 

companheiro; 

d) tiverem proferido parecer ou se manifestado por escrito de 

forma contrária à tese ou posição jurídica que deva ser 

sustentada em favor da Assembleia Legislativa, ou 

favoravelmente à pretensão deduzida em juízo pela parte 

adversa; e 

e) ocorrer qualquer dos casos previstos na legislação processual. 

Por seu turno, verifica-se que a legislação processual civil, 

consubstanciada nas disposições dos artigos 144 e 145 do Código de 

Processo Civil – Lei Federal nº 13.105, de 16.03.2015, estabelece os casos 

de impedimento e suspeição da seguinte forma:  

Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 

suas funções no processo: 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como 

perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou 

depoimento como testemunha; 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido 

decisão; 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, 

advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou 

companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 
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IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 

companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração 

de pessoa jurídica parte no processo; 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de 

qualquer das partes; 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual 

tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação 

de serviços; 

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia 

de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo 

que patrocinado por advogado de outro escritório; 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica 

quando o defensor público, o advogado ou o membro do 

Ministério Público já integrava o processo antes do início da 

atividade judicante do juiz. 

§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de 

caracterizar impedimento do juiz. 

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no 

caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia 

que tenha em seus quadros advogado que individualmente 

ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha 

diretamente no processo. 

 

Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus 

advogados; 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na 

causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar 

alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar 

meios para atender às despesas do litígio; 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de 

seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta 

até o terceiro grau, inclusive; 
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IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer 

das partes. 

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, 

sem necessidade de declarar suas razões. 

(...) 

Nessa linha de raciocínio, torna-se evidente, S.M.J., que se 

afigura o interesse direto no deslinde do processo, tendo em vista que a 

presente Proposta de Emenda Constitucional intenta revogar o foro especial 

por prerrogativa de função, atualmente assegurado ao integrante da carreira 

de procurador da Assembleia Legislativa, nos termos dos artigos 122, § 7º, 

da Constituição Estadual, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 

35/2001, in verbis: 

Art. 122 (...) 

(...) 

§ 7º Os membros integrantes da Procuradoria Geral do Estado e 

da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa serão julgados e 

processados perante o Tribunal de Justiça.  

Por outro lado, também constitui fato incontroverso a subjunção 

da referida situação à hipótese prevista no artigo 18-D, inciso VII, alínea 

“d”, da Lei Complementar nº 287/04, acima transcrito, tendo em vista a 

pretensão deduzida em juízo, por ocasião da prestação de informações na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4870-ES, perante o Supremo 

Tribunal Federal, defendendo a constitucionalidade das disposições que 

estabeleceram o foro especial por prerrogativa de função, nos casos das 

ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou 

na perda da função pública ou de mandato eletivo, consubstanciadas no 

artigo 109, inciso I, alínea “h”, da Constituição Estadual, acrescentado pela 

Emenda Constituição Estadual nº 85/2012, in verbis: 
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Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente:  

h) nas ações que possam resultar na suspensão ou perda dos 

direitos políticos ou na perda da função pública ou de mandato 

eletivo, aqueles que tenham foro no Tribunal de Justiça por 

prerrogativa de função, previsto nesta Constituição; 

Portanto, em face do que estabelecem as disposições do artigo 

18-D, inciso VII, alíneas “d” e “e”, da Lei Complementar nº 287/04, 

acrescentado pela Lei Complementar nº 709/2013, combinado com as 

disposições dos artigos 144, inciso I, e 145, inciso IV, do Código de Processo 

Civil – Lei Federal nº 13.105, de 16.03.2015, cumpre dar-se por suspeito ou 

impedido, eximindo-se de atuar no presente processo, solicitando, por esse 

motivo, sua redistribuição ou avocação, se for o caso. 

Desta feita, requer que sejam deferidas as solicitações acima 

para instrução regular do feito – Proposta de Emenda Constitucional nº 

002/18, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que extingue o 

foro especial por prerrogativa de função no Estado do Espírito Santo, em 

face de todas as autoridades e mandatários, por meio da alteração da 

redação do § 1º do artigo 51 da Constituição Estadual e da revogação de 

outros dispositivos constitucionais, sem as quais restariam prejudicadas as 

análises dos aspectos da juridicidade e legalidade da proposição. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Assembleia Legislativa, em 28 de maio de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Subcoordenador da Setorial Legislativa  

  

Identificador: 39003500350032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


