
 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

URGENTE 

Mandado de Segurança nº 70083555599 

Fatos novos e pedido liminar 

 

 

LUCIANA KREBS GENRO, deputada estadual, já qualificada nos autos do Mandado de 

Segurança em epígrafe, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, trazer novas 

informações aos autos e pleitear, com urgência, concessão de medida cautelar para a 

suspensão da tramitação do PLC nº 05/2020, de mesmo objeto e inconstitucionalidade 

do PLC nº 504/2019, pelos fundamentos que seguem. 

 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

1. No dia 14.01.2020, a parte autora protocolou o presente mandado 

pleiteando, em sede liminar, a suspensão da tramitação dos PLC nº 

504/2020 e 506/2020, tendo em vista a violação manifesta do devido 

processo legislativo constitucional, vez que amas proposições tratam de 

matéria de competência privativa da União, conforme alteração feita pela 

última Reforma da Previdência (EC nº 103/2019) no art. 22, inciso XXI, da 

Constituição Federal. 

 

2. Em decisão de 15.01.2020, V. Exª. postergou a decisão do pedido liminar 

para o momento posterior à manifestação da parte ré, apontando, também, 

que não havia sido ainda convocada a Sessão Extraordinária que 

deliberaria sobre a matéria. 
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3. No dia 22.01.2020, o Sr. Governador encaminhou à Assembleia o 

Requerimento Diverso nº 1/2020 (Doc. 1), solicitando a realização de 

Sessão Extraordinária para votação dos demais projetos do “Pacote”. As 

sessões deverão ser realizadas nesta semana, entre terça e sexta-feira (28 

e 31.01.2020). 

 

4. Dentre os projetos que estão na pauta estão os PLCs nº 5/2020 (Doc. 2) e 

6/2020 (Doc. 3), que foram apresentados em substituição aos PLCs nº 

504/2019 e 506/2019, respectivamente, de mesmo objeto, embora estes 

continuem em tramitação na casa. 

 

Ementa PLC 504/2019 Ementa PLC 5/2020 

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. 

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. 

 

Ementa PLC 506/2019 Ementa PLC 6/2020 

Fixa o subsídio mensal dos 

Militares Estaduais, altera a Lei 

Complementar no 10.990, de 18 de 

agosto de 1997, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Militares Estaduais, e 

a Lei Complementar no 10.992, de 

18 de agosto de 1997, que dispõe 

sobre a carreira dos Servidores 

Militares do Estado do Rio Grande 

do Sul e dá outras providências. 

Fixa o subsídio mensal dos 

Militares Estaduais, altera a Lei 

Complementar no 10.990, de 18 de 

agosto de 1997, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Militares Estaduais, e 

a Lei Complementar no 10.992, de 

18 de agosto de 1997, que dispõe 

sobre a carreira dos Servidores 

Militares do Estado do Rio Grande 

do Sul e dá outras providências. 

 

 

II. PROJETO SUBSTITUÍDO, MESMA INCONSTITUCIONALIDADE 



 

 

5. No que se refere ao PLC nº 5/2020, que trata da previdência dos policiais 

militares e bombeiros do Estado, as inconstitucionalidades que deram 

origem ao pedido inicial permanecem inalterados. O inciso I, do art. 1º, de 

ambas as proposições, faz alterações nas alíquotas da previdência, em 

frontal violação ao art. 22, XXI, da CF1 c/c art. 24-C, §2º, da Lei Federal nº 

13.954/20192: 

 

Art. 1º, inciso I, PLC 504/2019 Art. 1º, inciso I, PLC 5/2020 

Art. 1° 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, passa a 

vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

I – renumera o parágrafo único 

para § 1o, dando nova redação e 

inclui os §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o ao 

artigo 10-A com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 10-A - ..... 

§1o A alíquota prevista no caput 

será progressivamente majorada, 

Art. 1° 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, passa a 

vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

I – renumera o parágrafo único 

para § 1o, dando nova redação e 

inclui os §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o ao 

artigo 10-A com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 10-A. ..... 

§ 1o A alíquota prevista no “caput” 

será reduzida ou majorada, nos 

 
1 “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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019)” 
2 “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.[...] § 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.” 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0667.htm#art24c


 

nos termos do § 1o do art. 149 da 

Constituição Federal, considerado 

o valor da base de contribuição ou 

do benefício recebido, de acordo 

com os seguintes parâmetros: 

 

[...] 

I – até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência 

Social, sem redução ou acréscimo; 

 

II – acima do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social 

até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acréscimo de dois pontos 

percentuais; 

 

III – acima de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), acréscimo de mais dois 

pontos percentuais. 

 

termos do § 1o do art. 149 da 

Constituição Federal, considerado 

o valor da base de contribuição ou 

do benefício recebido, de acordo 

com os seguintes parâmetros: 

 

[...] 

I - até 1 (um) salário-mínimo, 

redução de seis inteiros e cinco 

décimos pontos percentuais; 

 

II - acima de 1 (um) salário-mínimo 

até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

redução de cinco pontos 

 

percentuais; 

 

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e 

um centavo) até R$ 3.000,00 (três 

mil reais), redução de dois pontos 

percentuais; 

 

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e 

um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco 

mil, oitocentos e trinta e nove reais 

e quarenta e cinco centavos), sem 

redução ou acréscimo; 

 

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, 

oitocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e seis centavos) até R$ 

10.000,00 (dez mil reais), 

acréscimo de meio ponto 

percentual; 

 

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais 

e um centavo) até R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), acréscimo de dois 

inteiros e cinco décimos pontos 

percentuais; 

 

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil 



 

reais e um centavo) até R$ 

39.000,00 (trinta e nove mil reais), 

acréscimo de cinco pontos 

percentuais; e 

 

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta 

e nove mil reais), acréscimo de oito 

pontos percentuais. 

 

 

III. DA MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA 

 

6. O Governo Estado ainda não se manifestou nos autos. A procuradoria da 

Assembleia Legislativa, representando a autoridade coatora, o fez em 

23.01.2020.  

 

7. Sua linha de defesa limita-se a alegar que a impetrante está questionando 

a inconstitucionalidade do conteúdo da proposição e não a irregularidade 

do processo legislativo. A assertiva, porém, não possui qualquer respaldo 

lógico ou normativo. 

 

O processo legislativo constitucional é majoritariamente composto por 

dispositivos que dizem respeito ao conteúdo da proposição e à respectiva 

competência para legislar ou propor legislação sobre tal matéria. 

 

O que o Regimento Interno da Assembleia faz, em seu art. 165, é repetir o 

comando constitucional de que matérias de competência alheia ao ente não 

podem ser por ele deliberadas. Proposições do tipo são, também, e por isso, 

manifestamente inconstitucionais. Ou seja, em casos como o presente, 

deve o Presidente indeferir o protocolo da proposição (veja-se, há aqui um 

dever, não uma faculdade):. 

 

“Art. 165- Não será admitida proposição: 

I - manifestamente inconstitucional; 



 

II - alheia à competência da Assembléia” 

 

8. Não se trata, portanto, de inconstitucionalidade do conteúdo. Trata-se de 

violação formal, do devido processo legislativo constitucional, que divide 

entre os entes a matéria de sua competência. 

 

9. O MS 32.033/DF, do STF, bem citado nas razões da autoridade coatora, 

aponta de modo claro que a violação de cláusulas constitucionais que 

disciplinam o correspondente processo legislativo enseja controle 

jurisdicional por meio de mandado de segurança. É o caso, de violação 

explícita do art. 22, inciso XXI, da CF. 

 

IV. DA MEDIDA CAUTELAR 

 

10. Conforme consta no site de acompanhamento das proposições (Doc. 4), o 

PLC 05/2020 não só foi aceito como já está na Ordem do Dia para ser 

objeto de deliberação da Sessão Extraordinária que começa amanhã, 

dia 28.01.2020. 

 

11. Os fatos novos, observe-se, não alteram a causa de pedir originária, pois se 

está questionando a mesma proposição e o mesmo vício formal de 

constitucionalidade. O PLC nº 02/2020 é o substituto político do PLC nº 

505/19, que embora continue tramitando, não será votado, pois foi 

politicamente substituído por um texto novo com alterações que se 

resumem ao quantum das alíquotas, sem de forma alguma sanar a violação 

do processo legislativo.  

 

12. Considerando que o vício é o mesmo e que o novo projeto é uma 

substituição do anterior, superveniente ao protocolo da ação, não há que 

se falar em mudança na causa de pedir, podendo haver prestação 

jurisdicional nos termos do art. 493, do CPC. 

 



 

13. Assim sendo, considerando presentes o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, pelas razões e fundamentos já expostos na petição inicial, REQUER 

digne-se V. Exª determinar: 

   

a.      LIMINARMENTE, sem manifestação da parte adversa, à autoridade 

coatora, a imediata suspensão do ato do Presidente que pôs em 

tramitação o PLC nº 05/2020, em razão de inconstitucionalidade 

manifesta da proposição que trata de competência alheia à Assembleia, 

em violação ao  art. 22, XXI, da CF c/c art. 24-C, §2º, da Lei Federal nº 

13.954/2019 e ao art. 165, I e II, do Regimento Interno. 

 

 b.      em final decisão do Colegiado,  seja aceito o fato novo (apresentação 

do PLC nº 05/2020), para que seja definitivamente concedida a 

segurança, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, para 

que seja reconhecido nulo o ato que pôs em tramitação o processo 

legislativo do PLC nº 05/2020, nos termos do pedido liminar;  

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2020. 

 

Jonathan Vargas Figueiredo 
OAB/RS nº 99.590 

 


