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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

DIAS TOFFOLI 

 

 

 

GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Deputada Federal pelo Partido dos 

Trabalhadores/PR, portadora da cédula de identidade nº 3.996.866-5 SSP/PR, inscrita 

no CPF sob o n° 676.770.619-15, com endereço funcional nesta Capital, na Esplanada 

dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, CEP 70165-900 e PAULO ROBERTO SEVERO 

PIMENTA, brasileiro, casado, Deputado Federal  pelo Partido dos Trabalhadores/RS, 

inscrito no CPF nº 428.449.240-34, RG nº 2024323822 SSP/SP, com domicílio legal no 

Gabinete 552, Anexo IV, Câmara dos Deputados, vêm, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, por meio dos advogados com procuração anexa,  com fundamento no art. 

5º, inciso LXIX da Constituição Federal de 1988, impetrar  

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO c/c PEDIDO DE LIMINAR  

 

 

em detrimento do PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Deputado Rodrigo Maia, 

eleito pelo partido Democratas pelo Estado do Rio de Janeiro, podendo ser citado em 

Gabinete 5 - Ed. principal - Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional - 

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900, em razão do risco 

eminente de violação ao seu direito líquido e certo de participar do trâmite legislativo 

do Projeto de Lei n. 6125/2019, uma vez que eivado de inconstitucionalidade, nos 

termos e argumentos que seguem.  
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I – DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.  

1. É jurisprudência pacífica deste e. Supremo Tribunal Federal ser direito líquido e 

certo do parlamentar a garantia de participar de processo legislativo que respeite os 

ditames constitucionais, sob pena de constituir-se ato coator passível de 

questionamento via Mandado de Segurança.  

 

2. Neste sentido, destaca-se como precedente o Mandado de Segurança n. 24.849, 

de relatoria do Min. Celso de Mello, onde se decidiu ser cabível a utilização deste 

instrumento constitucional “sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites 

delineados pela Constituição ou exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa 

a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e 

titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional”.  

 

3. Ainda sobre essa questão, destaca-se os julgados do e. Supremo Tribunal Federal 

no sentido de ser cabível Mandado de Segurança para “coibir atos praticados no 

processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam 

com o processo legislativo constitucional” (MS 24.642, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 

18.6.2004; MS 20.452/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, RTJ, 116 (1)/47; MS 21.642/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello, RDA, 191/200; MS 24.645/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 

15.9.2003; MS 24.593/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 8.8.2003; MS 24.576/DF, 

Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 12.9.2003; MS 24.356/ DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 

12.9.2003.). 

 

4. Mais recentemente, o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto que se consagrou 

vencedor no Mandado de Segurança n. 24.138, fez constar que:  

 

Entre nós, a despeito da pouca racionalização em torno do uso diferenciado 
do mandado de segurança nessa outra dimensão, convém anotar que tal 
instrumento tem sido utilizado não só para solver judicialmente conflitos 
entre órgãos constitucionais, mas, de certa forma, conflitos de atribuição 
entre órgãos administrativos em geral.  
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No que diz respeito à admissibilidade do controle preventivo de atos 
normativos, o mandado de segurança nessa outra dimensão, convém anotar 
que tal instrumento tem sido utilizado não só para solver judicialmente 
conflitos entre órgãos constitucionais, mas, de certa forma, conflitos de 
atribuição entre órgãos administrativos em geral.  
 
No que diz respeito à admissibilidade do controle preventivo de atos 
normativos, o mandado de segurança opera como autêntico processo de 
solução de conflitos entre órgãos de perfil constitucional . 

(fls. 8) 

 

5. Dito isso, considerando que, conforme se passará a expor adiante, a matéria do 

Projeto de Lei n. 6125/2019 possui evidente inconstitucionalidade, violando a 

literalidade o art. 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), art. 5º, caput 

(direito à vida), inciso XLVII, alínea ‘a’ (vedação da aplicação da pena de morte) e inciso 

XLIII (restrição às garantias aos autores de crimes hediondos) e art. 60, §4º, inciso IV 

(direitos e garantias fundamentais como cláusula pétrea), todos da Constituição 

Federal, compreende-se ser adequada a utilização do instrumento de Mandado de 

Segurança Preventivo para impedir que os impetrantes sejam submetidos a processo 

legislativo inócuo, a motivar o conhecimento e provimento deste feito.  

 

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 

6. A jurisprudência desta e. Corte Suprema também já se consolidou no sentido de 

serem os parlamentares eleitos, no exercício de seus mandatos, legítimos para 

impetrarem Mandado de Segurança em detrimento de iniciativas legislativas que 

violem os preceitos constitucionais (MS 24.356/DF, rel. Carlos Velloso, Pleno, DJ 

12.09.2003). Assim, legítimos os impetrantes, de modo a ser cogente o conhecimento 

do presente Mandado de Segurança.  

 

III – DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DA COMPETÊNCIA DESTE E. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 

7. Impetra-se o presente writ em detrimento do Presidente da Câmara dos 

Deputados em razão de sua competência, nos termos do Regimento Interno da Câmara 
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dos Deputados, para proceder à distribuição de matéria às Comissões Permanentes ou 

Especiais; deferir a retirada de proposição da Ordem do Dia; despachar requerimentos; 

determinar o seu arquivamento ou desarquivamento, nos termos regimentais; e 

devolver ao Autor a proposição que incorra no disposto no § 1º do art. 137;  (RICD, art. 

17, inciso II).  

 

8. Assim, sendo esta a autoridade competente para dar seguimento ao Projeto de 

Lei n. 6125/2019, é também legítima para responder  sobre a violação aos direitos 

líquidos e certos dos parlamentares decorrentes do mesmo.  

 

9. Portanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta e. Corte Suprema 

acerca do art. 102, inciso I, alínea ‘d’ da Constituição Federal, é competência deste 

Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, Mandado de Segurança em 

detrimento da Presidência da Câmara dos Deputados (MS 28.538, rel. min. Marco 

Aurélio).  

 

10. Assim, encontra-se atendido no presente Mandado de Segurança a adequação 

referente à legitimidade passiva e competência da autoridade judic ante dirigida, a 

demonstrar a necessidade de seu conhecimento e processamento.  

 

IV – DO MÉRITO DO PROJETO DE LEI N. 6125/2019 EM TRÂMITE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS POR INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.  

11. A íntegra do Projeto de Lei n. 6125/2019, encaminhado pelo Poder Executivo ao 

Parlamento, apresenta a seguinte redação:  

 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas aplicáveis aos militares em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 97, de 

9 de junho de 1999.  

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se ainda aos integrantes dos órgãos a 

que se refere o caput do art. 144 da Constituição e da Força Nacional de Segurança 

Pública, quando prestarem apoio a operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6424214
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Art. 2º Em operações de Garantia da Lei e da Ordem, considera-se em legítima 

defesa o militar ou o agente que repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

seu ou de outrem.  

Parágrafo único. Considera-se injusta agressão, hipótese em que estará presumida 

a legítima defesa:  

I - a prática ou a iminência da prática de:  

a) ato de terrorismo nos termos do disposto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 

2016; ou 

b) conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal; 

II - restringir a liberdade da vítima, mediante violência ou grave ameaça; ou portar 

ou utilizar ostensivamente arma de fogo. 

 

 Art. 3º Em qualquer das hipóteses de exclusão da ilicitude previstos na legislação 

penal, o militar ou o agente responderá somente pelo excesso doloso e o juiz 

poderá, ainda, atenuar a pena. 

 

Art. 4º Não é cabível a prisão em flagrante do agente que praticar o fato nas 

condições previstas no art. 2º desta Lei, no caput do art. 42 do Decreto-Lei nº 1.001, 

de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar ou no caput do art. 23 do Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.  

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a autoridade militar ou policial instaurará o 

inquérito policial para apuração dos fatos.  

§ 2º O inquérito concluído será remetido à autoridade judiciária competente, que 

abrirá vista ao Ministério Público.  

§ 3º O Ministério Público, constatados indícios de excesso doloso ou da não 

incidência da excludente de ilicitude, poderá:  

I - requisitar diligências adicionais; ou  

II - oferecer, desde logo, a denúncia.  

 

Art. 5º Verificada a existência de indício de excesso doloso ou a não incidência da 

excludente de ilicitude, a autoridade judiciária poderá determinar a prisão 

preventiva, desde que presentes os requisitos legais, mediante requerimento do 

Ministério Público ou representação da autoridade militar ou policial competente.  

 

Art. 6º Se a autoridade judiciária verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o 

agente manifestamente praticou o fato nas condições previstas no art. 2º desta Lei, 

no caput do art. 42 do Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar ou no 

caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, relaxará a prisão.  

 

Art. 7º Os militares das Forças Armadas e os integrantes dos órgãos a que se refere 

o caput do art. 144 da Constituição e da Força Nacional de Segurança Pública que 

vierem a responder a inquérito policial ou a processo judicial em decorrência de 

atos praticados em operações e em ações de apoio a operações de Garantia da Lei 

e da Ordem serão representados pela Advocacia-Geral da União.  

 

Art. 8º Aplica-se subsidiariamente:  
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I - o disposto no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar e no Decreto-

Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar aos 

militares abrangidos por esta Lei; e  

II - o disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal e no Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal aos agentes públicos 

abrangidos por esta Lei.  

 

Art.9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

12. Em síntese, pretende esse projeto de lei normatizar no país a “excludente de 

ilicitude” para o uso da força por agentes de segurança pública durante exercício de 

suas funções no bojo de operações de Garantia da Lei de Ordem, a partir do 

elastecimento do sentido do instituto da legítima defesa.  

 

13. Pretende-se legalizar, portanto, pela inteligência do texto, atos de repressão em 

detrimento de pessoas que, no entender do agente de segurança, estejam incorrendo 

em ato arrolado no art. 2º supramencionado, em contraposição à “injusta agressão”.  

 

14. Ademais, impõem que a legítima defesa, caso seja suscitada com fundamento 

nas previsões desta pretensa norma, será presumida, só podendo haver 

responsabilização em razão de seu “excesso doloso”.  

 

15. Assim, conforme será melhor delineado abaixo, tais dispositivos apresentam 

evidente conteúdo inconstitucional, de modo a demandarem imediata interrupção de 

seu trâmite legislativo.  

 

 

V – DA INCONSTITUCIONALIDADE LATENTE DO PROJETO DE LEI 6125/2019.  

a. Da Violação a Direitos e Garantias Fundamentais.  

 

16. A Constituição Federal institui como fundamento da República a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III), ao passo que garante aos brasileiros e estrangeiros a 
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inviolabilidade à vida (art. 5º, caput).  

 

17. Como direito liberal clássico e indiscutível nos marcos atuais do Estado 

Democrático, o direito à vida e o de ver respeitado o núcleo central de direitos da 

pessoa humana veda toda e qualquer interferência do Estado no bem jurídico mais 

valioso do ser humano.  

 

18. Em outras palavras, sempre que o Estado, por meio de seus agentes, acabar por 

provocar a ceifa de vidas de seus cidadãos, faz-se necessária séria investigação para 

analisar as circunstâncias a que foram submetidos os garantidores da segurança.  

 

19. Tal necessidade possui evidente amparo constitucional, sobretudo  nas previsões 

contidas no art. 5º, inciso XLVII, alínea ‘a’ c/c inciso XLIII, que preveem a vedação à 

pena de morte no Brasil, excepcionado o caso de guerra estrangeira declarada, e o 

regramento constitucional de os crimes hediondos – tal como o homicídio – serem 

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.  

 

20. A ordem constitucional sobre mortes, portanto, é clara. Ao Estado não cabe 

aplicar a sansão de morte, não importando quão gravoso seja o crime praticado.  Àquele 

que efetivamente cometeu o homicídio não é garantido o direito à fiança, à graça ou a 

anistia, devendo responder pela torpeza de seus atos com rigor.  

 

21. Caso contrário, viola-se o direito à vida e, consequentemente, a dignidade da 

pessoa humana.  

 

22. Dito isso, tem-se que a discussão sobre a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

n. 6125/2019 está centrada na perspectiva de ampliar a compreensão jurídica sobre a 

“legítima defesa”, tornando-a presumida, para aplicação aos agentes de segurança 

pública que estejam atuando em operações de Garantia da Lei e da Ordem, bem como 

apenas prever como a possibilidade de responsabilização em caso de “excesso doloso”.  
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23. Em detalhes, considera-se legítima defesa a atuação destes agentes de 

segurança que, em defesa de si ou de terceiros, repele “injusta agressão”, atual ou 

iminente. Como tentativa de qualificação desta “injusta agressão”, o projeto de lei 

prevê que: 

 

[...] 

Parágrafo único. Considera-se injusta agressão, hipótese em que estará 

presumida a legítima defesa:  

I - a prática ou a iminência da prática de:  

a) ato de terrorismo nos termos do disposto na Lei nº 13.260, de 16 de março 

de 2016; ou 

b) conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal; 

II - restringir a liberdade da vítima, mediante violência ou grave ameaça; ou  

III - portar ou utilizar ostensivamente arma de fogo. 

 

 

24. As hipóteses, apesar de parecerem restritas, possuem uma ampla vagueza e 

subjetivismo que termina por embaraçar de modo demasiado a discussão jurídica 

acerca da ilicitude de atos atentatórios à vida humana.  

 

25. Isto é, em quaisquer dos casos ali previstos, o agente de segurança pública em 

atuação pela Garantia da Lei e da Ordem tem o respaldo de repelir injusta agressão sob 

a proteção do instituto da legítima defesa, independentemente da comprovação de 

necessidade de tal atuação ou mesmo da proporcionalidade da força aplicada.   

 

26. E não só. O agente de segurança pública apenas responderá pelo excesso doloso, 

retirando a hipótese prevista no parágrafo único do art. 23 do Código Penal de “excesso 

culposo” que, nas palavras de Julio Fabbrini Mirabete1, ocorre: 

 
“quando o agente queria um resultado necessário, proporcional, 

autorizado e não o excessivo, que é proveniente de sua indesculpável 

precipitação, desatenção, etc .” 

 

 

 
1 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. Ed. Atlas. 2003. p. 194. 
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27. Já Rogério Greco2 ensina que “excesso culposo” ocorre nas seguintes situações:  

 

a) Quando o agente, ao avaliar mal a situação que o envolvia, acredita 

que ainda está sendo ou poderá vir a ser agredido e, em virtude 

disso, dá continuidade à repulsa, hipótese na qual será aplicada a 

regra do art. 20, §1º, segunda parte, do Código Penal; ou  

b) Quando o agente, em virtude da má avaliação dos fatos e da sua 

negligência no que diz respeito a aferição das circunstâncias que o 

acercavam, excede-se em virtude de um “erro de cálculo quanto à 

gravidade do perigo ou quanto ao modus da reação” (excesso 

culposo em sentido estrito).  

 

28. Em outras palavras, em clara tentativa de regressão civilizatória, retira-se a 

hipótese de responsabilização daquele agente que atuar de modo temerário e 

incompetente, violando bem juridicamente protegido de outrem . 

 

29.  Há que se considerar, ainda, que o afastamento do “excesso culposo” resultará 

no impedimento de responsabilização daquele agente que incorrer em ilícito penal por 

culpa consciente, de modo a se impedir a averiguação da extensão da responsabilidade 

daquele que, prevendo o resultado ilegal de seus atos, continua a ação pela mera 

crença na sua não concretização.  

 

30. Importante salientar que a tentativa de afastar a responsabilização pelo “excesso 

culposo”, juridicamente, representa roupagem jurídica mais danosa  do que aquilo que 

o próprio Poder Executivo definiu anteriormente por “escusável medo, surpresa ou 

violenta emoção” apresentado no Projeto de Lei 882/19, que restou rechaçado pelo 

Congresso Nacional.  

 

31. Isto é, a retirada da previsão do “excesso culposo” representaria a cruel 

realidade de erros banais cometidos pelos agentes de segurança pública, em razão de 

 
2 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ed. Impetus. 2010. p. 344 e 345. 
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imprudência ou negligência, sequer serem investigados, por passarem a ser fato 

atípico.  

 

32. Não é segredo, e infelizmente não são poucos os casos, em que agentes de 

segurança incorrem em erro e findam por assassinar pessoas inocentes em razão de 

confundirem guarda-chuvas3, furadeiras4, macacos hidráulicos5, celulares6 e até mesmo 

uma bíblia7 com arma de fogo.  

 

33. Ou seja, no bojo das pretensões do Projeto de Lei n. 6125/2019, o que se 

pretende, em clara violação ao art. 5º, inciso XLVII, alínea ‘a’, é a normatização de 

espécie de “pena de morte administrativa”, ficando a cargo do agente de segurança o 

seu arbitramento, uma vez que se presume a legítima defesa, ao passo que o excesso 

culposo não pode ser responsabilizado.  

 

34. Ora, não se nega que a situação da segurança pública brasileira é com plexa, 

existindo verdadeiros poderes paralelos em locais onde o Estado, historicamente, não 

consegue se fazer presente por meio de políticas públicas de primeira ordem. Não se 

presta a negar o risco a autoridade e soberania estatal em locais onde há a ediç ão de 

regramentos próprios paraestatais que submetem a população a situação degradantes 

e vexatórias.  

 

35. Não se pretende ignorar que os agentes de segurança pública brasileiros são 

postos em risco constante por conta de sua profissão, sendo parte de uma das  forças 

 
3 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html 
 
 
4 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-
morador-do-andarai.html 
 
5 https://extra.globo.com/casos-de-policia/pm-confunde-macaco-hidraulico-com-arma-atira-mata-dois-na-pavuna-
17921366.html 
 
6 https://www.tecmundo.com.br/celular/86518-policial-confunde-celular-arma-atira-homem-inocente.htm 
 
7 http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/12/policial-confunde-biblia-com-arma-e-mata-
coletor-de-lixo-em-avare-sp.html 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-morador-do-andarai.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-morador-do-andarai.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/pm-confunde-macaco-hidraulico-com-arma-atira-mata-dois-na-pavuna-17921366.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/pm-confunde-macaco-hidraulico-com-arma-atira-mata-dois-na-pavuna-17921366.html
https://www.tecmundo.com.br/celular/86518-policial-confunde-celular-arma-atira-homem-inocente.htm
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/12/policial-confunde-biblia-com-arma-e-mata-coletor-de-lixo-em-avare-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-regiao/noticia/2012/12/policial-confunde-biblia-com-arma-e-mata-coletor-de-lixo-em-avare-sp.html
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de segurança onde se tem maior número de baixas do mundo, ao passo que é a mesma 

que mais se mata.  

 

36. Ou seja, não se pretende apontar os agentes de segurança como o elemento 

falho no sistema inconstitucional que se pretende impor com o Projeto de L ei n. 

6125/2019, mas apontar a inconstitucionalidade de uma pretensa política que, mais 

uma vez, desrespeita a vida humana de agentes de segurança e da sociedade em geral . 

 

37. O que pretende impedir é a formalização e incentivo de uma política nefasta que 

não dá resultados, mas apenas lava as mãos do Estado deixando o trabalho inglório 

para os agentes de segurança, pouco importando com o recrudescimento da reação 

advinda de organizações criminosas que, ao fim, torna vítima toda a sociedade.  

 

38. Por fim, há que se destacar que não se trata, na hipótese, de uma iniciativa que 

visa dar segurança jurídica aos agentes de segurança pública, uma vez que as hipóteses 

de excludente de ilicitudes estão devidamente previstas nos art. 23 do Código Penal e 

art. 46 do Código Penal Militar.  

 

39. De forma que, em caso de risco iminente de injusta agressão, os agentes estatais 

de segurança já possuem instrumentos jurídicos que o excluem a responsabilidade . 

 

40. O que se pretende, em verdade, não é afastar a responsabilização dos agentes 

de segurança, mas impedir a própria investigação e o processamento de evento 

possivelmente criminoso em razão da utilização do instrumento da presunção de 

legítima de defesa, além de impedir que ações culposas possam ser responsabilizadas.  

 

41. Ora, legítima defesa, em quaisquer de suas previsões legislativas, prevê a 

necessidade de existência de injusta agressão, bem como que os meios utilizados se 

mostrem moderados, a dizer compatíveis com o risco enfrentado.  

 

42. Demanda prova material, a ser apresentada em procedimento próprio de 
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apuração, inclusive gozando os réus da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 

Caso haja a demonstração que o agente de segurança não possuía alternativa  adequada 

capaz de resguardar os bens juridicamente protegidos, as normas penais já preveem 

instrumentos adequados para o absolverem, inclusive sumariamente.  

 

43. Em verdade, o Projeto de Lei 6125/2019 que se aponta como flagrantemente 

inconstitucional, visa instituir um cenário em que os agentes de segurança, mesmo que 

cometam crimes e atuem de modo desproporcional ao risco enfrentado, possam não 

ser responsabilizados, por mera presunção, não devendo fazer prova qualquer da 

necessidade da utilização da força na medida em que foi realizada.  

 

44. Neste mesmo sentido, o projeto de lei questionado pretende legalizar o erro 

cometido pelas forças de segurança, incluindo no protocolo a prática absurda de 

“primeiro atirar para depois perguntar ”, sendo que, caso atire motivado por confundir 

uma bíblia com uma arma, sequer poderá ser responsabilizado.  

 

45. Assim, pelo exposto, demonstra-se a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

6125/2019 em razão de sua violação ao art. 1º, inciso III (princípio da dignidade da 

pessoa humana), art. 5º, caput (direito à vida) e inciso XLVII, alínea ‘a’ (vedação da 

aplicação da pena de morte) e inciso XLIII (restrição às garantias ao autores de crimes 

hediondos), de modo a ser direito líquido e certo do impetrante a não participação em 

processo legislativo que o aprecie.  

 

 

b. Da violação ao art. 60, §4º, inciso IV da Constituição Federal.  

46. A Constituição da República, na parte em que trata das Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC), institui as chamadas cláusulas pétreas, compostas por princípios 

constitucionais invioláveis, que são: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, 

secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; e IV - os direitos e garantias 

individuais. 
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47. Apesar de estarem previstas como limites expressos ao constituinte derivado, as 

cláusulas pétreas representam verdadeira baliza aos legisladores. Nas palavras do 

Ministro Gilmar Mendes8, em obra doutrinária:  

 
A cláusula pétrea não existe tão-só para remediar situação de 

destruição da Carta, mas tem a missão de inibir a mera tentativa de 

abolir o seu projeto básico. Pretende-se evitar que a sedução de apelos 

próprios de certo momento político destrua um projeto duradouro.  

 

48. Dessa maneira, por representarem a consolidação normativa de princípios 

fundantes da ordem constitucional vigente, devem ser estritamente observadas 

também no momento do processo legislativo ordinário. Neste sentido, destaca -se o 

precedente do Mandado de Segurança n. 21.642, rel. Min. Celso de Mell o, que diz: 

 

“O controle de constitucionalidade tem por objeto lei ou emenda constitucional 

promulgada. Todavia, cabe ser exercido em caso de projeto de lei ou emenda 

constitucional quando a Constituição taxativamente veda sua apresentação ou 

a deliberação. Legitimidade ativa privativa dos membros do Congresso 

Nacional.” 

 

49. Tal entendimento também já restou aplicado por esta e. Corte Suprema na 

oportunidade de análise do Mandado de Segurança 20.257, rel. p/ o acórdão Min. 

Moreira Alves:  

Mandado de segurança contra ato da Mesa do Congresso que admitiu 
a deliberação de proposta de emenda constitucional que a impetração 
alega ser tendente a abolição da republica. - Cabimento do mandado de 
segurança em hipóteses em que a vedação constitucional se dir ige ao 
próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua 
apresentação (como é o caso previsto no parágrafo único do artigo 57) 
ou a sua deliberação (como na espécie). Nesses casos, a 
inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do process o 
legislativo, e isso porque a Constituição não quer - em face da gravidade 
dessas deliberações, se consumadas - que sequer se chegue a 
deliberação, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade, se 
ocorrente, já existe antes de o PROJETO ou de a proposta se 

 
8 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Ed. Saraiva. 2009. p. 253. 
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transformar em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio 
processamento já desrespeita, frontalmente, a constituição . 
Inexistência, no caso, da pretendida inconstitucionalidade, uma vez 
que a prorrogação de mandato de dois para quatro anos, tendo em vista 
a conveniência da coincidência de mandatos nos vários níveis da 
Federação, não implica introdução do princípio de que os mandatos não 
mais são temporários, nem envolve, indiretamente, sua adoção de fato. 
Mandado de segurança indeferido.  
(MS 20257, Relator(a):   Min. DÉCIO MIRANDA, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 
08/10/1980) 

 

 

50. Portanto, considerando que, nos termos acima trazidos, o Projeto de Lei n. 

6125/2019 viola inúmeros direitos e garantias fundamentais, o seu processamento 

representa flagrante violação art. 60, §4º, inciso IV da Constituição da República, a 

demonstrar o desrespeito ao direito líquido e certo dos parlamentares impetrantes.  

 

51. Assim, pugna-se, nesta oportunidade, pela concessão da ordem de modo que o 

impetrado, o Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, não inclua o 

mencionado projeto de lei na agenda ordinária de análise e votações.  

 

 

V – DO PEDIDO DE LIMINAR. 

52. Nos termos do art. 7º da Lei 12.016 de 2009, ao despachar a inicial, deverá o 

juiz, caso haja fundamento relevante e perigo na demora, conceder o pedido liminar 

pleiteado.  

 

53. No presente caso, observa-se com clareza a existência de ambos os quesitos. Em 

observância a existência de fundamentos relevantes, destaca-se se tratar de pedido 

formulado por parlamentares democraticamente eleitos para observarem e 

protegerem a Constituição da República, de modo que a análise de projeto de lei 

manifestamente inconstitucional – em razão de violação a cláusulas pétreas – 

demonstra, por si, a probabilidade do direito.  
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54. O perigo na demora, por sua vez, advém da iminência de o mencionado Projeto 

de Lei iniciar o seu trâmite dentro da casa do Câmara dos Deputados, a demonstrar que 

as prerrogativas dos impetrantes estão à beira se restarem violadas.  

 

55. Somadas estas duas características, necessária a concessão do pedido liminar de 

modo a ordenar a suspensão imediata do trâmite legislativo do Projeto de Lei 

6125/2019.  

 

 

VI – DOS PEDIDOS. 

56. Pelo exposto, tendo em vista estarem preenchidos os pressupostos de 

conhecimento do presente Mandado de Segurança, os impetrantes pugnam: 

 

(i) liminarmente, pela ordem de suspensão do trâmite legislativo do 

Projeto de Lei 6125/2019 até a decisão final de mérito desta ação, e;  

 

(ii) no mérito, pela concessão da ordem para que o Excelentíssimo 

Presidente da Câmara dos Deputados não dê seguimento ao mencionado 

Projeto de Lei, arquivando-o por sua manifesta inconstitucionalidade, por 

violar o art. 1º, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), art. 

5º, caput (direito à vida) e incisos XLVII, alínea ‘a’ (vedação da aplicação 

da pena de morte) e inciso XLIII (restrição às garantias aos autores de 

crimes hediondos) e art. 60, §4º, inciso IV (direitos e garantias 

fundamentais como cláusula pétrea) todos da Constituição Federal.  

 

57. Por fim, dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e requer a concessão 

de prazo para a juntada de procuração do segundo impetrante, bem como que as 

intimações sejam realizadas nos nomes dos advogados que subscrevem a presente.  
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Nestes termos  

Pede deferimento.  

 

Brasília, 28 de novembro de 2019.  

 

Eugênio José Guilherme de Aragão 
OAB/DF 4.935 

 
 

Marcelo Winch Schmidt 
OAB/DF 53.599 

Rachel Luzardo de Aragão 
OAB/DF 56.668 

Miguel Filipi Pimentel Novaes 
OAB/DF 57.469 

 


