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Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro Dias Toffoli 

 

 

 

 

 

Por seus advogados infra-assinados (procuração em anexo), o 

CIDADANIA, partido político representado no Congresso Nacional, 

devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ 

sob o nº 29.417.359/0001-40, com sede no SCS, Quadra 7, Bloco A, Ed. 

Executive Tower, Salas 826-828, Pátio Brasil Shopping, Asa Sul, 

Brasília/DF, CEP 70.307-901, com fundamento nos art. 102, inc. I, alíneas 

“a” e “p”, da Constituição da República, e nos dispositivos pertinentes da 

Lei nº 9.868/99, vem, respeitosamente, perante esta Excelsa Corte, propor 

a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO 

DE MEDIDA CAUTELAR, tendo como objeto os §§ 5º e 9º, do art. 58, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação conferida pela 

Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113, de 25 de 

novembro de 2019, o que faz pelos fundamentos a seguir consignados: 

 

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 

O autor é partido político representado no Congresso Nacional, tanto na 

Câmara dos Deputados como no Senado Federal, conforme prova em 

anexo. Neste sentido, ostenta evidente legitimidade ativa para ajuizar 

ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do Art. 103, inciso VIII, 

da Carta de 1988. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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Acrescente-se que a legitimidade dos partidos políticos é universal, não se 

sujeitando a qualquer avaliação acerca da pertinência temática, conforme 

reiterada jurisprudência deste Pretório Excelso. A título de mero exemplo: 

 

“(...) Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm 

legitimidade ativa universal para propor ação direta de 

inconstitucionalidade, não incidindo, portanto, a condição da ação 

relativa à pertinência temática. (...)”. (ADI 1963 MC, Relator Ministro 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/1999, DJ 07-05-

1999 PP-00001 EMENT VOL-01949-01 PP-00036) 

 

Neste sentido, pode o partido político representado no Congresso Nacional 

impugnar a constitucionalidade de Emenda à Constituição de Estado-

membro, como se verifica no presente caso. 

 

II – DA NORMA JURÍDICA IMPUGNADA 

 

A presente ação pretende demonstrar a manifesta inconstitucionalidade 

material dos §§ 5º e 9º, do art. 58, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo – com redação conferida pela Emenda à Constituição do Estado do 

Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 2019 – por ofensa ao 

princípio democrático (Art. 1º, caput) e aos princípios da publicidade e 

moralidade da administração pública (Art. 37, caput).  

 

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 113/2019 alterou os §§ 5º e 9º, do 

art. 58, da Constituição do Estado do Espírito Santo, introduzindo critérios 

absolutamente antidemocráticos para a eleição da Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa daquele Estado. Confira-se o teor normativo da 

Emenda Constitucional: 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_5_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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“Art. 1º Os §§ 5º e 9º do art. 58 da Constituição Estadual passam a vigorar com 

as seguintes redações:  

‘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.’ (NR)  

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Confira-se a comparação do texto original com o texto decorrente da 

Emenda Constitucional nº 113/2019: 

 

Texto original Texto após EC 113/19  

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 

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 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_5_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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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. 

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.” (NR) 

 

Em sua redação original, a norma constitucional estabelecia que a eleição 

e a posse da Mesa Diretora ocorreriam sempre em 1º de fevereiro, do 1º e 

3º anos de cada legislatura. 

 

Apesar de a nova redação ter estendido o direito à recondução para todos 

os membros da Mesa – e esta parte não é objeto de questionamento – 

percebe-se que sob o manto da pretensa “igualdade” entre os dirigentes da 

Casa esconde-se novidade nada republicana: A designação da data para a 

eleição da Mesa para o terceiro ano da legislatura passou a ser submetida 

ao exclusivo alvedrio do Presidente da Assembleia Legislativa, que 

pode fazer tal designação de acordo com seus próprios e episódicos 

interesses políticos. 
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Ou seja, já não existe mais um critério objetivo fixando a data da eleição 

da Mesa Diretora, podendo o Presidente designá-la para o momento que 

melhor lhe aprouver, bastando que seja em qualquer dia e hora antes do 

início do terceiro ano de cada legislatura. Da forma como está disposto, 

poderia até mesmo, v. g., ocorrer no dia seguinte à sua eleição para o 

primeiro biênio, período em que está evidentemente mais fortalecido 

politicamente entre seus pares.  

 

Conforme será demonstrado, tal dispositivo viola o princípio 

constitucional democrático e também os princípios da publicidade e da 

moralidade da administração pública, razão que faz este partido bater às 

portas do Supremo Tribunal Federal para suscitar a inconstitucionalidade 

do § 5º, inciso II e § 9º, do art. 58, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo, conforme redação aprovada na Emenda à Constituição do Estado 

do Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 2019. 

 

III – DOS FUNDAMENTOS 

 

Inicialmente, cumpre anotar que o partido autor tem pleno conhecimento 

de que a jurisprudência desta Excelsa Corte admite a possibilidade de 

haver previsão, nas Constituições dos Estados-membros, de reeleição para 

os cargos das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas. Neste sentido:  

 

“(...) A norma do § 4º do art. 57 da C.F. que, cuidando da eleição das Mesas 

das Casas Legislativas federais, veda a recondução para o mesmo cargo na 

eleição imediatamente subsequente, não é de reprodução obrigatória nas 

Constituições dos Estados-membros, porque não se constitui num 

princípio constitucional estabelecido.(...)” (ADI 793, Relator Ministro 

CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1997, DJ 16-05-

1997 PP-19948 EMENT VOL-01869-01 PP-00061) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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Situação completamente diversa, porém, é a que se verificou após a 

Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113/19. Cabe 

destacar, a propósito, que o texto anterior da Constituição do Estado do 

Espírito Santo já previa a possibilidade de reeleição, mas limitada ao 

Presidente da Assembleia. Todavia, o que se constata na já destacada 

Emenda à Constituição é um verdadeiro atentado à democracia. 

 

Sob o pretexto – absolutamente correto, necessário ressaltar – de dar igual 

tratamento a todos os membros da Mesa, permitindo que possam 

concorrer à recondução independentemente do cargo ocupado, operou-se 

um grave equívoco na deflagração do processo sucessório da direção da 

Assembleia Legislativa: outorgou-se ao Presidente a prerrogativa de, 

monocraticamente, designar a data da eleição da Mesa para o segundo 

biênio do mandato parlamentar.  

 

Trata-se de previsão totalmente antagônica ao próprio princípio 

democrático, previsto no Art. 1º da Constituição da República, na medida 

em que introduz um processo eleitoral interno, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo, totalmente incompatível com os ideais que 

inspiraram o constituinte de 1988. 

 

A questão ganha maior gravidade quando se constata que, diante da 

possibilidade de reeleição, o próprio Presidente da Assembleia 

Legislativa será diretamente beneficiado pela escolha que fizer da data 

para a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio do mandato 

parlamentar. Poderá escolher o momento mais adequado – segundo 

critérios exclusivamente pessoais – para fazer aquela convocação, mesmo 

que não esteja próximo do fim de seu mandato, diante da completa 
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ausência de definição sobre o tema pela Emenda à Constituição do Estado 

do Espírito Santo nº 113/19. 

 

De fato, a ausência de critérios objetivos a respeito, notadamente a 

ausência de data para a eleição da Mesa que irá assumir o comando da 

Casa a partir do 3º ano da legislatura, ou seja, para o segundo biênio, 

representa um evidente abuso do poder de legislar. A este respeito, já se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal, verbis: 

 

“(...) O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa 

está necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, 

que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda 

os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O 

princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática 

de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a 

garantia do substantive due process of law – acha-se vocacionado a inibir e 

a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, 

qualificando-se como parâmetro de aferição da própria 

constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal, que não 

veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao 

postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em 

sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, 

art. 5º, LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais 

decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a 

prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição 

jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata 

instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou 

discricionário do legislador”. (Destacamos, ADI 1407 MC, Relator Ministro 

CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/1996, DJ 24-11-

2000 PP-00086 EMENT VOL-02013-10 PP-01974) 
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Não se diga, por outro lado, que a opção meramente política estampada 

na Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113/19, por sua 

própria natureza, não poderia ser objeto de controle judicial. Isto porque, 

no regime republicano e democrático, não se vislumbra a existência de 

direitos absolutos, a fortiori quando o próprio poder público afronta os 

mais comezinhos princípios constitucionais.   

 

Tal questão encontra perfeita tradução no voto quase centenário (1922), 

mas de conclusões bastante atuais, proferido pelo Ministro Guimarães 

Natal por ocasião do julgamento do HC 8.584/DF, Rel. Ministro Muniz 

Barreto (“Revista do Supremo Tribunal Federal”, volume 42/135-221, 

192-194, apud voto do Ministro Celso de Mello no MS 27.931), litteris: 

 

“Nunca professei a doutrina que considera as questões políticas como 

absolutamente impenetráveis aos olhos investigadores da Justiça, que 

deverá ter sempre por impecáveis, na sua constitucionalidade e na sua 

conformidade à Lei, as soluções que lhe houverem dado os poderes 

políticos a cuja competência constitucional pertencerem. Nos regimes, 

como o nosso, de constituição escrita, os poderes são limitados, e as 

limitações excluem a discrição e o arbítrio. Se, no exercício de suas 

funções, qualquer dos poderes políticos exorbita, lesando um direito, o 

direito lesado pela exorbitância poderá reclamar a sua reintegração ao 

judiciário, o poder especialmente preposto pela Constituição a tais 

reintegrações. E a ação do judiciário não se poderá deter diante de uma 

questão política, sob o pretexto de que é ela atribuída privativamente a 

um poder político, porque privativa do Congresso Nacional é a 

decretação das leis e o judiciário declara-as inaplicáveis, quando 

contrárias à Constituição; privativos do executivo são atos que o 

judiciário anula, quando, contrariando a Constituição e as leis, lesam um 

direito.  

................................................................................................................. 
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Nos regimes de Constituição escrita, de poderes limitados, a Lei 

Fundamental é, na frase de ‘Cooley’, a regra absoluta de ação e decisão 

para todos os poderes públicos e para o povo, e tudo quanto em oposição a 

ela se faz é substancialmente nulo. Mas para que a Constituição 

mantivesse esta preeminência de regra absoluta de ação e decisão, que lhe 

dera o povo, decretando-a, era necessário criar um órgão que fosse dela a 

encarnação viva, que a interpretasse soberanamente, irrecorrivelmente, 

que com ela confrontasse as Leis e os atos dos Poderes Públicos e até do 

próprio povo e que tivesse o poder de declarar tais Leis e tais atos 

insubsistentes quando desconformes aos princípios nela consagrados. 

Esse órgão no nosso regime, como nos semelhantes ao nosso, é o Poder 

Judiciário Federal (...).  

..................................................  

Dada uma violação da Constituição, parta de quem partir, verse sobre 

que matéria versar, desde que contra ela se insurja um direito individual 

lesado e invoque, em processo regular, o amparo e proteção do Judiciário, 

é este, sob pena de incorrer em denegação de Justiça, obrigado a 

conhecer do caso e julgá-lo. (...).” (Destacamos) 

 

No caso, vertente, como demonstrado, o § 5º, inciso II e § 9º, do art. 58, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, conforme redação aprovada na 

Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113/19, reclama o 

controle abstrato de constitucionalidade porque afronta o princípio 

democrático, não sendo possível escudar-se em suposta opção política 

do constituinte decorrente.  

 

Ademais, vislumbra-se também uma clara ofensa aos princípios 

constitucionais da moralidade e publicidade da administração pública 

(Art. 37, caput).  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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Quanto ao princípio da moralidade da administração pública, tem-se sua 

incidência inclusive sobre atos legislativos, tal como o poder de emenda à 

Constituição de Estado-membro pela Assembleia Legislativa, estando 

diretamente vinculado ao princípio da razoabilidade e justiça, como 

observa o Ministro Alexandre de Moraes: 

 

“Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao 

administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, 

no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de 

razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da 

Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da 

administração pública”. (Constituição do Brasil Interpretada – 5ª edição – 

São Paulo: Atlas, 2005, páginas 805/806) 

 

Sobre o tema, decidiu este Pretório Excelso: 

 

“(...) A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 

incidência, está necessariamente subordinada à observância de 

parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional 

do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, 

que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a 

uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do 

Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao 

impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle 

jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgridam os valores 

éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos 

governamentais.(...)”. (ADI 2661 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 

Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2002, DJ 23-08-2002 PP-00070 EMENT 

VOL-02079-01 PP-00091) 
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Quanto à violação ao princípio da publicidade, verifica-se que o inciso II, 

do § 5º, do Art. 58, da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece 

que a Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão preparatória, no dia 

1º de fevereiro, para no terceiro ano da legislatura, dar posse à Mesa, cujos 

membros serão eleitos na forma do § 9º.  

 

Já o § 9º, do mesmo Art. 58, prevê que 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, sem nada dizer sobre 

atos convocatórios, como abertura de prazo para registro de chapas.  

 

Tal previsão, da forma como foi estabelecida pela Emenda à Constituição 

do Estado do Espírito Santo nº 113/19, possibilita a convocação imediata 

de eleição para a Mesa, sem prévia abertura de prazo para a inscrição de 

candidaturas adversárias. Basta que haja a designação prévia, sem 

previsão de qualquer prazo ou aviso anterior para outros deputados 

estaduais que queiram disputar cargos na Mesa. A simples menção à 

“designação prévia” permite, v. g., a convocação minutos antes da votação.  

 

Acerca do princípio da publicidade, o Ministro Gilmar Mendes leciona: 

 

“O princípio da publicidade está ligado ao direito de informação dos 

cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o 

princípio democrático, e pode ser considerado inicialmente, como 

apreensível em duas vertentes: (1) na perspectiva do direito à informação 

(e de acesso à informação) como garantia de participação e controle social 

dos cidadãos (a partir das disposições relacionadas no art. 5º, CF/88), em 

como (2) na perspectiva da atuação da Administração Pública em sentido 



 

12 
 

amplo (a partir dos princípios determinados no art. 37, caput, e artigos 

seguintes da CF/88)”.  (Curso de Direito Constitucional – 6ª edição – São 

Paulo: Saraiva, 2011, pág. 863) 

 

Cabe, por fim, trazer à colação a advertência do Ministro Marco Aurélio no 

Mandado de Segurança nº 24.872: 

 

“A administração pública é norteada por princípios conducentes à 

segurança jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência. A variação de enfoques, seja qual for a 

justificativa, não se coaduna com os citados princípios, sob pena de 

grassar a insegurança”. (MS 24872, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, 

Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2005, DJ 30-09-2005 PP-00004 EMENT 

VOL-02207-01 PP-00168) 

 

São estas as razões para suscitar a inconstitucionalidade material do § 5º, 

inciso II e § 9º, do art. 58, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

conforme texto aprovado pela Emenda à Constituição do Estado do 

Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 2019. 

 

IV – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR 

SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA 

 

É imperiosa a concessão de medida liminar para a suspensão imediata da 

eficácia do § 5º, inciso II e § 9º, do art. 58, da Constituição do Estado do 

Espírito Santo, conforme texto aprovado pela Emenda à Constituição do 

Estado do Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 2019. 

 

Com efeito, a tese jurídica esposada ostenta a relevância jurídica – fumus 

boni iuris – uma vez que os dispositivos impugnados da Constituição do 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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Estado do Espírito Santo ferem o princípio democrático (Art. 1º, caput) e 

os princípios da publicidade e moralidade da administração pública (Art. 

37, caput).  

 

O periculum in mora também é evidente, uma vez que a Emenda à 

Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 

2019 já foi promulgada e publicada, já tendo sido incorporada ao texto 

constitucional. Com isso, verifica-se a possibilidade de, a qualquer 

momento, haver a designação, pelo Presidente da Assembleia, da eleição 

para eleger a Mesa Diretora para o segundo biênio da atual legislatura, 

ferindo os princípios constitucionais apontados como violados na 

presente ação direta. 

 

Cabe acrescentar que, na hipótese de se entender pela impossibilidade de 

suspensão total da eficácia dos dispositivos invocados, cabe considerar a 

possibilidade de concessão de medida cautelar para conferir imediata 

interpretação conforme a Constituição, de forma a afastar a 

interpretação de que a eleição da Mesa da Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo para o segundo biênio possa ocorrer a qualquer 

momento, por simples designação do Presidente da Casa, fixando-se o 

dia 1º de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura para a realização 

da eleição, conforme toda a fundamentação ao norte expendida. 

 

Vale destacar, por oportuno, que essa Excelsa Corte já se pronunciou 

acerca da possibilidade de formulação do pedido de interpretação 

conforme já na petição inicial, conforme se verifica no seguinte 

precedente: 

 



 

14 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, 

juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de 

inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque 

diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no 

caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. (...)”. (ADI 3324, 

Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

16/12/2004, DJ 05-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02199-01 PP-00140 

RIP v. 6, n. 32, 2005, p. 279-299 RDDP n. 32, 2005, p. 122-137 RDDP n. 31, 

2005, p. 212-213) 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

À vista do que restou exposto e demonstrado requer-se:  

 

a) Presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a 

concessão de MEDIDA CAUTELAR, objetivando a suspensão imediata 

da vigência do § 5º, inciso II e § 9º, do art. 58, da Constituição do Estado 

do Espírito Santo, conforme texto aprovado pela Emenda à 

Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113, de 25 de novembro de 

2019; sucessivamente, caso não seja concedida a cautelar na forma 

antes requerida, que seja concedida, cautelarmente, interpretação 

conforme a Constituição, assentando que a eleição para a Mesa 

Diretora para o segundo biênio se dará no dia 1º de fevereiro do 

terceiro ano da legislatura;  

 

b) A notificação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com 

endereço à Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, CEP 29.050-950, 

Vitória/ES, para que preste as informações necessárias;  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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c) Por fim, a procedência da presente ação direta, para declarar a 

inconstitucionalidade do § 5º, inciso II e § 9º, do art. 58, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, conforme texto aprovado 

pela Emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo nº 113, de 25 

de novembro de 2019; sucessivamente, caso não seja reconhecida a 

procedência na forma antes requerida, que seja conferida 

interpretação conforme a Constituição, afastando a interpretação de 

que a eleição da Mesa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para 

o segundo biênio possa ocorrer a qualquer momento, por simples 

designação do Presidente da Casa, fixando-se o dia 1º de fevereiro do 

terceiro ano de cada legislatura para a realização da eleição, conforme a 

fundamentação ao norte expendida. 

 

Instrui a presente ação os documentos de identificação e o ato normativo 

impugnado.  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Brasília, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Renato Campos Galuppo 

OAB/MG 90.819 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/coe11989.html#a58_9_ece113
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