
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

URGENTE – Pedido Liminar 

 

 

 

LUCIANA KREBS GENRO, deputada estadual, brasileira, casada, inscrita sob o CPF 

nº 619.523.700-00 e RG nº 1041249812, com endereço nesta Capital, na Praça 

Marechal Deodoro, nº 101, CEP 90.010-300, por seu procurador signatário 

(instrumento de mandato em anexo), vem respeitosamente perante vossas 

excelências, propor o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA 
(com pedido liminar) 

 

Nos termos da lei nº 12.016/2009, contra ato praticado pelo senhor deputado Luís 

Augusto Lara, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 

do Sul, com endereço nesta Capital, na Praça Marechal Deodoro, nº 101, CEP 90.010-

300, os quais integram a estrutura do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do 

Sul, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

I. DO CABIMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA 

 

1. A presente ação de natureza constitucional tem como objeto suspender o ato 

do Presidente da Assembleia Legislativa que pôs em tramitação os Projetos 

de Lei Complementar nº 504/2019 e 506/2019 (docs. 1 e 2), de modo a 

impedir a violação do Devido Processo Legislativo Constitucional prestes a 



ocorrer a partir da votação dos referentes PLCs na Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul; 

 

2. O ordenamento jurídico pátrio – a partir da doutrina e de inúmeros 

precedentes – admite a impetração de mandado de segurança durante a 

tramitação de projetos de lei e de projetos de emenda constitucionais quando 

estes violarem o devido processo legislativo constitucional (STF, MS 23.565 

e MS 22.503); 

 

3. No que se refere à votação dos PLCs (504 e 506) que ainda está por ocorrer, 

não nos parece razoável que um parlamentar da Assembleia Legislativa tome 

conhecimento de um projeto de lei que tramita em sua Casa Legislativa, com 

flagrantes vícios formais e nada possa fazer quanto ao impedimento daquilo 

que futuramente será declarado inconstitucional em sede de controle 

concentrado; 

 

4. A essência do controle de constitucionalidade reside fundamentalmente na 

preservação, a qualquer custo, da supremacia da constituição, garantindo-

se ao Poder Judiciário a possibilidade de analisar a constitucionalidade de 

projetos de lei em tramitação que carreguem “desvios constitucionais”, 

vejamos: 

 
“O STF admite o controle judicial do processo legislativo em nome do 
direito subjetivo do parlamentar de impedir que a elaboração dos atos 
normativos incida em desvios inconstitucionais. Entende-se caber 
mandado de segurança – portanto controle incidental – quando ‘a vedação 
constitucional se dirige ao próprio processamento da lei da emenda’” 
(SARLET, Ingo W. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Custo 
de Direito Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.914).   

 

5. Neste sentido, a impetrante insurge-se contra flagrante violação do Devido 

Processo Legislativo Constitucional, isto é, grave vício formal, o que é 

largamente recebido pela doutrina e jurisprudência como passível de 

controle pelo Poder Judiciário durante sua tramitação no Legislativo, 

conforme precedentes do Superior Tribunal Federal: 

 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE 
PARLAMENTAR À OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO 



CONSTITUCIONAL. CONTROLE PREVENTIVO DE 
CONSTITUCIONALIDADE ADMITIDO. ANTEPROJETO DE LEI DE 
INICIATIVA POPULAR AUTUADO COMO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. DESVIRTUAÇÃO DA ESSÊNCIA DO PROJETO. VIOLAÇÃO 
AOS ARTIGOS 14, 111, E 61, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. VULNERAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA”. 
(STF, MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA 34.530 
DISTRITO FEDERAL. Min. Luiz Fux. 14/12/2016). 
 
“CONSTITUCIONAL. PODER LEGISLATIVO: ATOS: CONTROLE JUDICIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTARES. I. - O Supremo Tribunal 
Federal admite a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar 
- para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos 
praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional 
incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o 
processo legislativo. II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro 
Moreira Alves (leading case) (RTJ 99/1031); MS 20.452/DF, Ministro 
Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello 
(RDA 191/200); MS 24.645/DF, Ministro Celso de Mello, "D.J." de 
15.9.2003; MS 24.593/DF, Ministro Maurício Corrêa, "D.J." de 08.8.2003; 
MS 24.576/DF, Ministra Ellen Gracie, "D.J." de 12.9.2003; MS 24.356/DF, 
Ministro Carlos Velloso, "D.J." de 12.9.2003. III. - Agravo não provido”. 
(STF, MS nº MS 24667 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL. Ministro Carlos 
Velloso. 04/12/2003). 

 

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE 

 

6. A impetrante é parlamentar estadual pelo PSOL, no pleno exercício do 

mandato, conforme informações anexas, extraídas do portal institucional da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 

(http://www.al.rs.gov.br/deputados/); 

 

7. Conforme orientação do STF, compete somente ao parlamentar a impetração 

de mandado de segurança durante a tramitação de projetos de lei, ensejando 

o trancamento da pauta por violação ao devido processo legislativo: 

 
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
recusar, a terceiros que não ostentem a condição de parlamentar, 
qualquer legitimidade que lhes atribua a prerrogativa de questionar, 
incidenter tantum, em sede mandamental, a validade jurídico-
constitucional de proposta de emenda à Constituição, ainda em 
tramitação no Congresso Nacional. Precedentes”.  
 
(STF, MS nº 23.565. Rel Min. Celso de Mello. 10/11/1999). 

 

 

 



III. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS 

 

8. Os projetos de lei da presente ação – PLCs nº 504/2019 e 506/2019 –, 

atualmente tramitam na Assembleia Legislativa e serão levados à votação do 

Plenário da Casa em sessão extraordinária neste mês de janeiro, conforme 

amplamente divulgado pela imprensa, podendo esta vir a ser convocada a 

qualquer momento; 

 

9. Dessa forma, em razão das graves inconstitucionalidades que possuem, 

sequer deveriam ter sido recebidos e postos em tramitação, de acordo com o 

disciplinado pelo Regimento Interno da ALRS (doc. 3), em seu art. 165: 

 
“Art. 165- Não será admitida proposição: 
I - manifestamente inconstitucional; 
II - alheia à competência da Assembléia” 

 

10.  Cumpre salientar ainda que, apesar de ambos os PLCs – nº 504/2019 e 

506/2019 – tramitarem perante à Comissão de Constituição e Justiça de 

ALRS, tais projetos resultaram não apreciados (sem parecer pela CCJ), de 

modo que sequer foi possível a realização de controle de constitucionalidade 

prévio pela casa legislativa. Neste caso, o único controle constitucional a ser 

realizado era o de dever do Presidente quando do recebimento da 

proposição, o que não foi feito. 

 

11. Como se isto não bastasse, a legitimidade passiva por omissão do impetrado 

também se extrai da norma regimental, a qual é dotada de imperatividade e 

caráter vinculante, conforme decisão do STF: 

 
“Em primeiro lugar, as disposições regimentais consubstanciam, em tese, 
autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de imperatividade e 
de caráter vinculante. Sua violação, ademais, habilita a pronta imediata 
resposta do ordenamento jurídico. Nesse cenário, é inconcebível a 
existência de normas cujo cumprimento não se possa exigir 
coercitivamente.” 
(STF, MS 34.530 MC. Rel. Min. Luiz Fux. 16/12/2016) 

 

 

 



IV. DA TEMPESTIVIDADE 
 

 

12.  Segundo lei nº 12.016 de 2009, em seu art. 23, o prazo decadencial é de 120 

dias para impetração do mandado de segurança, contado a partir da ciência 

do ato impugnado pelos interessados; 

 

13.  Na presente demanda, impugna-se ato do Presidente da ALERGS, em relação 

a dois projetos de lei – PLCs nº 504/2019 e nº 506/2019 – que iniciaram sua 

tramitação em 14 de novembro de 2019, através da apresentação, por parte 

do senhor Governador do Estado, no dia anterior (doc. 4); 

 
14.  Dessa forma, o prazo decadencial findará somente no dia 12 de março de 

2020; 

 

V. DA INCONSTITUCIONALIDADE CHAPADA: VÍCIO FORMAL ORGÂNICO 

 

15.  As proposições contidas nos PLCs nº 504/2019 e nº 506/2019, advindas do 

Governo do Estado, estão eivadas por notória inconstitucionalidade, 

merecendo, portanto, resolução imediata a fim de evitar a promulgação de 

norma nula e o futuro ajuizamento de novas ações, gerando ônus para o 

Estado e contribuindo para a incerteza jurídica; 

 

16.  Ocorre que a Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 (doc. 07), 

conhecida como “Reforma da Previdência”, alterou o inciso XXI, do art. 22 da 

Constituição Federal, que trata justamente das hipóteses de competência 

privativa da União: 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 
convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e 
dos corpos de bombeiros militares; 
 

17.  Salienta-se que tal alteração, promovida pela EC nº 103/2019, entrou em 

vigor em 12 de novembro de 2019, conforme consta em seu art. 36, inciso III. 

Já os projetos de lei vergastados, por sua vez, foram protocolados no dia 13 



de novembro de 2019, isto é, com a alteração constitucional já em pleno 

vigor; 

 

18.  Apesar da entrada em vigor de nova emenda constitucional que alterou a 

competência privativa da União para legislar sobre as pensões das polícias 

militares e dos corpos de bombeiros militares, os dois PLCs ora atacados (nº 

504/2019 e nº 506/2019) tratam exatamente de inatividade e pensões da 

polícia militar e do corpo de bombeiros do Estado, em flagrante afronta 

ao processo legislativo constitucional ora observado na tramitação destes 

projetos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 

 
19.  Tanto o PLC nº 504/2019, como o PLC nº 506/2019 versam sobre 

matérias que não fazem mais parte do escopo legislativo estadual. 

Vejamos; 

 

20.  O PLC nº 504/2019 dispõe sobre o Regime Próprio, trata da inatividade, 

pensão de militares, determinando alíquotas e a sua base de cálculo. Sua 

ementa é autoexplicativa: 

 
Altera a Lei Complementar n.º 13.757, de 15 de julho de 2011, 
que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos  
Servidores Militares do Estado do Rio Grande do Sul, institui o  
Fundo Previdenciário dos Servidores Militares – 
FUNDOPREV/MILITAR, e dá outras providências. 

 

21.  O PLC nº 506/2019, de igual modo, versa sobre inatividade, além de fixar o 

subsídio mensal dos Militares Estaduais e alterar o Estatuto dos Militares 

Estaduais, conforme trechos colacionados a seguir: 

 

Art. 1º A remuneração mensal dos Militares Estaduais da Brigada Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar contribuintes do Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Militares do Estado do Rio Grande do 
Sul ou do Fundo Previdenciário dos Servidores Militares – 
FUNDOPREV/MILITAR, nas alíquotas estabelecidas no art. 10-A e no art. 
14 da Lei Complementar n.º 13.757, de 15 de julho de 2011, fixadas de 
conformidade com o disposto nos §§ 1º e 1º-A do art. 149 da Constituição 
Federal, passa a ser na forma de subsídio, em parcela única, nos termos 
dos § 4º do art. 39 da Constituição Federal, nos valores estabelecidos no 
Anexo Único desta Lei. 
 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos Militares Estaduais 
da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar que, por qualquer 



razão, venham a contribuir com alíquotas inferiores às fixadas no art. 10-
A e no art. 14 da Lei Complementar nº 13.757, de 15 de julho de 2011, 
aplicando-se-lhes o regime remuneratório fixado no art. 1º da Lei nº 
14.517, de 08 de abril de 2014, e no Anexo único da Lei 
nº 14.438, de 13 de janeiro de 2014. 
 
Art. 4º Na Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais e dá outras providências, 
ficam introduzidas as seguintes alterações: 
[...] 
VII – as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do “caput” do art. 106 
passam a ter a seguinte redação: 
Art. 106 - A transferência "ex-officio" para a reserva remunerada verificar-
se-á sempre que o servidor militar incidir em um dos seguintes casos: 
I - .... 
a) Oficiais: 67 anos; 
b) Praças: 63 anos; 
II - o Oficial, ao completar 40 (quarenta) anos de serviço;’ 
 
“Art. 6º É assegurada às Praças da Brigada Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar que ingressaram na carreira antes da vigência da Lei 
Complementar nº 15.019, de 21 de julho de 2017, e que preencham os 
requisitos para a inativação até 31 de dezembro de 2019, a promoção ao 
grau hierárquico superior imediato de que trata o caput e o § 1º do art. 58 
da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, no momento da 
transferência para a reserva ou da reforma, independentemente do 
momento em que esta se dê.” 

 

22.  Inclusive, na esteira da alteração no texto do art. 22, XXI, da Constituição 

Federal, dada pela EC nº 103/2019, o conteúdo tratado nos referidos 

PLCs, em sua grande maioria, já é objeto da recente Lei nº 13.954 – de 

16 de dezembro de 2019. Neste sentido, pede-se vênia para transcrever 

fundamental trecho da nova lei que assim refere: 

 

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou 
inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças 
Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da 
inatividade dos militares. 
 
§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da 
remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. 
 
§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos 
poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que 
trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.” 

 

23.  A nova lei federal foi responsável por alterar o Estatuto dos Militares, a Lei 

do Serviço Militar, bem como por reestruturar a carreira militar e dispor 

sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; 



 

24. Denota-se que o art. 24-C da referida lei federal é claro ao estabelecer que a 

contribuição dos militares dos Estados deve ser igual a alíquota aplicável às 

Forças Armadas. E ainda, em seu parágrafo 2º, a lei prevê a possibilidade de 

alteração das alíquotas por parte dos entes federativos, através de lei 

ordinária, mas somente a partir de 1º de janeiro de 2025; 

 
25.  Ou seja, ao admitir as proposições acima referidas, o Presidente da 

Assembleia Legislativa violou o processo legislativo constitucional (art.22, 

XXI, CF/88) e atentou contra o Regimento Interno desta casa legislativa: 

 
“Art. 165- Não será admitida proposição: 
I - manifestamente inconstitucional; 
II - alheia à competência da Assembléia” 

 

26.  Como se viu, a matéria é alheia à competência da Assembleia, por não poder 

versar sobre leis gerais de organização dos militares, que é de competência 

privativa da União e, também, por já versar sobre a contribuição dos militares 

e suas alíquotas, antes mesmo do prazo estipulado na lei federal nº 

13.954/2019, situação que caracteriza vício formal orgânico nas proposições 

guerreadas; 

 

VI. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO POR 

MEIO DE LIMINAR 

 

27.  O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a possibilidade de suspender em 

caráter liminar o ato impugnado em sede de mandado de segurança quando 

estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; 

 

28.  A probabilidade do Direito resta evidente pela própria documentação 

probatória que justifica a ação. Conforme ensina Cândido Dinamarco (A 

Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

145), a probabilidade do direito é “a situação decorrente da preponderância 

dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os 

motivos divergentes; 



 

29. No caso em tela, depreende-se que os atos impugnados, refutam, como se 

apresentou, o preceito constitucional do Devido Processo Legislativo. Assim 

sendo, de acordo com os argumentos explorados, o requisito do fumus boni 

iuris fica claramente demonstrado; 

 

30. O periculum in mora, no mesmo sentido, também resta evidenciado uma vez 

que o prosseguimento da tramitação representa grave risco ao regular 

trâmite legislativo, o que causa, além do futuro e incerto prejuízo aos 

servidores públicos estaduais e aos próprios parlamentares, já que estarão 

votando um projeto inconstitucional em sua essência; 

 
31. Vale referir que, ao receber as proposições que não atendiam os requisitos 

mínimos, o presidente da Assembleia Legislativa deveria arquivá-las de 

plano (art. 165, do Regimento Interno); 

 
32. Assim, até que tais providências sejam devidamente tomadas pelas 

autoridades coatoras para adequação das proposições e de sua tramitação, 

não pode haver qualquer votação; 

 
33.  Na lição de Hely Lopes Meirelles “a liminar não é uma liberalidade da justiça; 

é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada 

quando ocorrer seus pressupostos”; 

 

34.  É de conhecimento público que a apresentação das propostas de mudança 

da legislação gaúcha e da Constituição Estadual, considerando a supressão de 

tantos direitos e frente às flagrantes inconstitucionalidades, desencadearam 

inúmeros movimentos de resistência pacífica por parte de diversos setores 

do funcionalismo público, inclusive com a realização de paralizações no 

importantíssimo setor da Segurança Pública; 

 
35.  Destaca-se que não há irreversibilidade na medida liminar pleiteada, bem 

como não há interferência indevida desta Corte na autonomia do Poder 

Legislativo; 



 

36.  Postula-se, assim, liminarmente, a suspensão imediata da tramitação dos 

PLCs nº 504/2019 e nº 506/2019, sendo suspenso o ato da autoridade 

coatora que pôs em tramitação os referidos PLCs, em cumprimento ao 

disposto na Constituição de 1988 (art. 22, XXI), Lei Federal nº 13.954/2019 

e no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (art. 

165, I e II). 

 

VII. REQUERIMENTOS 

 

 

Pelas razões expostas, requer dignem-se Vossas Excelências: 

 

 
37.  Liminarmente, sem manifestação da parte adversa, determinar à 

autoridade coatora a imediata suspensão do ato que pôs em tramitação os 

PLCs nº 504/2019 e nº 506/2019, em cumprimento ao disposto na 

Constituição de 1988 (art. 22, XXI), Lei Federal nº 13.954/2019 e no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (art. 165, 

I e II). 

 

38.  A notificação da Autoridade Coatora para que, querendo, presta as 

informações que entenda necessárias e para cumprir a decisão liminar 

eventualmente concedida; 

 
39.  A intimação do Estado do Rio Grande do Sul para que, querendo, ingresse no 

feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009; 

 
40.  A intimação do digno representante do Ministério Público para se 

manifestar; 

 

41.  No mérito, seja definitivamente concedida a segurança, tornando 

definitiva a liminar eventualmente concedida, para que seja reconhecido 

nulo o ato que pôs em tramitação os processos legislativos do PLC nº 504/19 

e do PLC nº 506/2019; 

 



42.  Nos termos do art. 319, VII, do NCPC, a Impetrante não possui interesse de 

realizar audiência de conciliação, até por entender que o rito especial não 

comporta a solenidade; 

 
43.  Requer a distribuição em regime de máxima urgência, tendo em vista o 

andamento do processo legislativo. 

 

Valor da causa: R$ 9.627,50 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2020. 

 

Jonathan Vargas Figueiredo 
OAB/RS nº 99.590 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


