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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

ÓRGÃO ESPECIAL 

Nº 70085174480 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
 
 

PARTIDO NOVO RS  
 

PROPONENTE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO  
 

REQUERIDO 

GOVERNADOR DO ESTADO  
 

REQUERIDO 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO  
 

INTERESSADO 

ASSOCIACAO DOS PROCURADORES 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
- APERG  
 

AMICUS CURIAE 

 

DESPACHO 

Vistos. 

Na forma dos Atos números 031, 07/20202 e 04/20213 - 1ª 

Vice-Presidência, bem como forma dos artigos 214, §14, e 248, §2º, do 

Regimento Interno desta Corte4, combinado com o art. 937 do CPC, defiro 

                                       
1 https://www.tjrs.jus.br/static/2020/08/003-2020-1aVP.pdf 

2 https://www.tjrs.jus.br/static/2020/06/Ato-n07-2020-1VP.pdf 

3 https://www.tjrs.jus.br/static/2021/06/ATO-No-04-2021-1aVP.pdf 

4 Art. 214. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa 
necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte 
ordem:(...)§ 14. Será admitida sustentação oral somente nas hipóteses expressamente 
previstas em lei, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e no § 15.§ 15. 
Caberá sustentação oral, no prazo de 10 (dez) minutos, em “habeas corpus”, em revisão 
criminal, em embargos infringentes e de nulidade e em agravo em execução criminal.§ 
16. Os advogados e o órgão do ministério público, quando no uso da palavra, não poderão 
ser aparteados, salvo para esclarecimento de questão de fato, com autorização do 
presidente.§ 17. Os casos omissos serão decididos de plano pelo presidente do órgão 
julgador.§ 18. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa daquela em que 
sediado o Tribunal poderão realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

o pedido de retirada de pauta de julgamento do feito da sessão virtual de 

08/04/2022, a fim de que a presente ação seja incluída em pauta da 

próxima Sessão presencial ou telepresencial do Órgão Especial, de 

maneira a possibilitar a sustentação oral requerida pela ASSOCIAÇÃO 

DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ficando os 

ilustres advogados cientes e devendo observar o contido nesses atos e 

dispositivos, a fim de preencher os requisitos normativos para receber o 

link de participação na respectiva sessão.  

Intimem-se, com brevidade. 

Diligências legais. 

Porto Alegre, 04 de abril de 2022. 

 

 

DES. RICARDO TORRES HERMANN, 

Relator. 

 

 

                                                                                                             
requeiram até o dia anterior ao da sessão presencial e quando tal recurso tecnológico 
estiver disponível no Tribunal e no local de origem. (Redação dada pela Emenda 
Regimental nº 01/2021.) 

Art. 248. As partes e o Ministério Público, mediante petição, poderão se opor ao 
julgamento em sessão virtual no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a publicação da 
pauta, o que implicará a exclusão do processo da sessão, por determinação do Relator, e 
sua posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, salvo se essa providência 
implicar risco de perecimento de direito ou à efetividade da prestação jurisdicional. 

§ 1º Na hipótese do Caput, os processos poderão ser levados em mesa ou pautados 
obedecendo à regra do art. 212 deste Regimento. Outras situações de retirada ou 
exclusão de pauta poderão ser levadas à sessão de julgamento pelo meio que garanta a 
eficaz prestação jurisdicional, presencial ou virtual.§ 2º Em até dois dias úteis antes da 
sessão de julgamento, poderão as partes e o Ministério Público protocolar pedido de 
sustentação de argumentos  perante o colegiado, observadas as hipóteses previstas neste 
Regimento, que consistirá na juntada de:a) arquivo de texto em forma de memoriais 
eletrônicos; oub) arquivo de áudio ou de áudio e vídeo, com observância do tempo 
regimental de sustentação e das devidas especificações de formato, de resolução e de 
tamanho de arquivo, quando permitidos pelo sistema informatizado, sob pena de não ser 
admitido.(Artigo com redação dada pela Emenda Regimental nº 01/2021.) 
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