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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 1°, 
INC. I, DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL N° 77, DE 8 DE MAIO DE 2019. 
 
 
 

 
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, com sede no Setor Comercial Sul, 

Quadra 2, Bloco C, nº 256, Edifício Toufic, Brasília/DF, neste ato representado por sua 
Presidenta Nacional, Gleisi Helena Hoffmann; 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PcdoB, com sede na sala 1.224 do 
Edifício Executivo Office Tower, localizado no Bloco F, da Quadra 2, do SHN, Asa Norte, 
Brasília/DF, neste ato representado por sua Presidenta Nacional, Luciana Barbosa de Oliveira 
Santos; e 

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, com sede no SCS, SC/SUL, 
Quadra 2, Bloco C, número 252, 5º Andar, Edifício Jamel Cecílio – Asa Sul, Brasília/DF; 
 
todos com representação no Congresso Nacional, através de seu procurador signatário, ut 
instrumento de mandato incluso, vêm, a presença de V. Exa., propor, na forma do artigo 102, 
inciso I, alínea “a” c/c artigo 103, inciso VIII, ambos da Constituição Federal de 1988, e Lei 
Federal n° 9.868/99,  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 

em face norma inscrita no art. 1°, inciso I da Emenda Constitucional nº 77, de 8 de maio de 
2019, do Estado do Rio Grande do Sul, que revoga o § 4° do artigo 22 da Constituição do 
Estado do Rio Grande do Sul, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor: 
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I. DA NORMA IMPUGNADA 
 

A Emenda Constitucional n° 77/2019 do Estado do Rio Grande do Sul, 
através de seu art. 1º, determina revogação de dispositivos do texto constitucional regional, 
com destaque ao disposto no inciso I, in verbis: 

 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 77. 

(publicada no DOAL n.º 12013, de 9 de maio de 2019) 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, nos 

termos do inciso X do art. 53 da Constituição do Estado e parágrafo único do art. 203 do 
Regimento Interno, promulga a seguinte Emenda Constitucional: 

 
Art. 1.º Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ficam introduzidas as 

seguintes modificações: 
 
I - ficam revogados os §§ 4.º e 6.º do art. 22; 
 
II - ficam revogados os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 163. 
 
Art. 2.º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 8 de maio de 2019.  

 
Consoante demonstrado, o texto impugnado – a saber o art. 1º, inciso I, da 

EC n° 77/2019 – acaba por suprimir o disposto no art. 22, § 4º da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul que possuía a seguinte redação: 

 
Art. 22. Dependem de lei específica, mediante aprovação por maioria absoluta dos 

membros da Assembléia Legislativa: 
 
[...] 
 
§ 4.º A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou 

extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense 
de Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS – 
somente poderão ser realizadas após manifestação favorável da população expressa em 
consulta plebiscitária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 71, de 23/02/16) 

 
Desse modo, a revogação da garantia democrática de exercício de consulta 

plebiscitária prévia à desestatização das empresas SULGÁS, CRM E CEEE, estabelecida no § 4° 
do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, através da Emenda Constitucional 
n° 77/2019, em seu art. 1°, inciso I, conflita com a Lei Maior, impondo-se nos termos que 
seguem. 

 
II.  SÍNTESE HISTÓRICA E FÁTICA 

 
O dispositivo revogado pela Emenda Constitucional nº 77/2019, tem sua origem a 

partir do processo de privatização instaurado pelo Governo Estadual no final dos anos 90, que 
resultou em prejuízos e controvérsias que permanecem até os dias atuais. 

 
No ano de 2002, tramitou perante a Assembleia Legislativa Gaúcha, a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 122/2002, através da qual passava a ser inserido no artigo 22 da 
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Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, a necessidade de realização de consulta 
plebiscitária para fins realizar a venda ou por qualquer meio desestatizar as empresas gaúchas. 

 
Como justificativa à proposta, que promulgada restou convertida na Emenda 

Constitucional n° 33, de 21 de novembro de 2002, foi consignada a importância estratégica 
dos setores energéticos para a sociedade e economia gaúchas, nos seguintes termos: 

 
[...] DIANTE DO ATUAL CENARIO NACIONAL DE "CRISE ENERGETICA" QUE VIVEMOS, 

E DE EXTREMA RELEVANCIA UMA PROFUNDA REFLEXAO E AVALIACAO SOBRE O 
PROCESSO DE PRIVATIZACAO A QUE FOI SUBMETIDA A NOSSA MAIOR ESTATAL, A 
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA (CEEE), E O SEU PAPEL COMO UM DOS 
PRINCIPAIS VETORES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DO NOSSO ESTADO. 
A CEEE CONSTRUIU, AO LONGO DA SUA HISTORIA, UMA INFRA-ESTRUTURA INVEJAVEL DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRATICAMENTE A TOTALIDADE DO TERRITORIO 
GAUCHO, SENDO PIONEIRA E REFERENCIA NACIONAL EM ELETRIFICACAO RURAL. O 
FORTALECIMENTO E PRESERVACAO DESTE PATRIMONIO PUBLICO E QUESTAO ESTRATEGICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NOSSO ESTADO. DO MESMO MODO, A COMPANHIA 
ESTADUAL DO GAS - SULGAS REVESTE-SE DE IMPORTANCIA SINGULAR NA ATUAL 
CONJUNTURA DE CRISE ENERGETICA E APAGOES, COMPLEMENTANDO O SISTEMA 
ENERGETICO DO ESTADO, POSSIBILITANDO, ASSIM, UMA SEGURANCA MAIOR NO 
ATENDIMENTO DA CRESCENTE DEMANDA POR ENERGIA. ALEM DO QUE, CONTRIBUI 
SOBREMANEIRA PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA NOVA MATRIZ ENERGETICA QUE 
ASSEGURE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO SUSTENTAVEL E EQUILIBRADO 
EM NOSSO ESTADO. FINALMENTE, CABE RESSALTAR O PAPEL ESTRATEGICO DA CRM - 
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERACAO NO SISTEMA ENERGETICO ESTADUAL E 
NACIONAL, QUE TEM POTENCIAL PARA SER A MAIOR FORNECEDORA DE CARVAO 
MINERAL PARA USINAS GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA, UMA VEZ QUE O NOSSO 
ESTADO POSSUI A MAIOR RESERVA DO PAIS DESTE MINERAL TAO IMPORTANTE COMO 
INSUMO ENERGETICO. PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS E QUE AO POVO GAUCHO DEVE 
CABER A SOBERANA E DEMOCRATICA OPORTUNIDADE DE DECIDIR SOBRE A EXTINCAO, 
FUSAO, INCORPORACAO OU CISAO DO PATRIMONIO PUBLICO REPRESENTANDO POR TAIS 
EMPRESAS, VIA CONSULTA PLEBISCITARIA, A EXEMPLO DO QUE JA DELIBEROU POR 
UNANIMIDADE ESTE PARLAMENTO COM RESPEITO AO BANRISUL E A CORSAN. [...] 
 

Dessa forma, foi incluído o § 4° ao art. 22 da Constituição Estadual do Rio Grande 
do Sul em concretização de um importante instrumento de exercício da democracia direta, 
cristalizado no texto regional em razão dos precedentes históricos que marcaram a trajetória 
do Estado do Rio Grande do Sul, com impactos econômicos e sociais percebidos até os dias 
atuais. 

 
Após a alteração promovida em 2016, assim permaneceu a redação do § 4º do art. 

22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: 
 

Art. 22 [...] 
 
§ 4.º A alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou 

extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense de 
Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS – 
somente poderão ser realizadas após manifestação favorável da população expressa em 
consulta plebiscitária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 71, de 23/02/16) 

 
Não obstante a relevância do tema e o fato de se tratar de concretização de um 

direito fundamental da população, a referida garantia foi removida através da Proposta de 



 

Endereço: Rua Uruguai, 240, cj. 801 - Centro -  Porto Alegre/RS  -  CEP: 90.010-140 

Fones: (51) 3212-7877 - (51) 3079-5549  //   Fax: (51) 3019.8031 

E-mail: cop@copadvogados.com.br   //  Sites: www.copadvogados.com.br  - www.facebook.com/copadvogados 

 

 

 

Emenda à Constituição nº 272/2019, então convertida na Emenda Constitucional n° 77, de 8 
de maio de 2019, que possui a seguinte redação: 

 
Art. 1.º Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ficam introduzidas as 

seguintes modificações: 
 
I - ficam revogados os §§ 4.º e 6.º do art. 22; 
 
II - ficam revogados os §§ 1.º, 2.º e 3.º do art. 163. 

 
Depreende-se da justificativa apresentada pelo Poder Executivo, anexa ao texto 

da PEC, não haver razão objetiva para remoção da garantia de consulta popular, dando-se o 
proponente por satisfeito em justificar o interesse na desestatização: 

 
A presente Proposta de Emenda à Constituição Estadual busca precipuamente alterar 

as disposições constitucionais com o objetivo de retirar de seus comandos a norma que 
estabelece que a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão 
ou extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense 
de Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS 
somente poderão ser realizadas após manifestação da população expressa em consulta 
plebiscitária. 

 
A atual situação estrutural das finanças públicas impõe que o Estado promova 

reformas na estrutura da Administração Pública para que se possa concentrar esforços nas 
atividades em que a sociedade gaúcha mais carece da presença do Estado, especialmente 
na segurança pública, na saúde e na educação, de modo a assegurar o bem estar social. 

 
Com isso, o Governo do Estado terá melhores condições de realizar os investimentos 

necessários à implantação, no Estado, de empreendimentos estratégicos destinados, dentre 
outras finalidades, ao incremento da economia regional, à geração de empregos e ao 
aumento da competitividade da indústria gaúcha, sem deixar de buscar o suprimento 
transitório de insuficiências do Tesouro Estadual para que os servidores do Poder Executivo 
possam receber seus salários em dia. 

 
A alteração da Constituição Estadual ora proposta não retira a determinação de que 

a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção das 
Estatais acima mencionadas somente ocorra após a edição de lei aprovada pela maioria 
absoluta dos membros do pelo Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, permitindo 
o debate democrático acerca das medidas que beneficiarão o povo gaúcho. 

 
Ademais, as respectivas proposições autorizativas porventura encaminhadas à esta 

Assembleia futuramente serão acompanhadas de propostas e alternativas que assegurem 
os direitos dos empregados e garantam a destinação adequada do patrimônio de cada 
estatal. 

 
Assim, o intuito da presente proposição é a de que eventual alteração na situação 

das Companhias mencionadas dependa de procedimentos menos burocratizados, 
permitindo que o Poder Executivo possa dar seguimento às medidas necessárias para tornar 
a máquina administrativa mais enxuta, moderna e efetiva. 

 
Estas são, pois, as razões que justificam a presente proposição. 

 
O célere trâmite da PEC n° 272/2019, resultou na açodada tramitação, não 

dialogada, das proposições de desestatização PL n° 263/2019, PL n° 264/2019 e PL n° 
265/2019, convertidos respectivamente nas Leis Estaduais n° 15.298 de 04 de julho de 2019, 
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relativa ao Grupo CEEE; 15.299 de 04 de julho de 2019, relativa à SULGAS;  e 15.300 de 04 de 
julho de 2019, relativa à CRM. 

 
Como comprovação da ausência de um projeto concreto para o destino das 

Estatais, o conteúdo autorizador da desestatização compreende as mais diversas hipóteses: 
 

• Lei 15.298/2019: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul 
autorizado a alienar ou transferir, total ou parcialmente, a sociedade, os seus 
ativos, a participação societária, direta ou indireta, inclusive o controle 
acionário, transformar, fundir, cindir, incorporar, extinguir, dissolver ou 
desativar, parcial ou totalmente, seus empreendimentos e subsidiárias, bem 
como, por quaisquer das formas de desestatização estabelecidas no art. 3º 
da Lei nº 10.607, de 28 de dezembro de 1995, alienar ou transferir os direitos 
que lhe assegurem, diretamente ou através de controladas, a 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores da sociedade, assim como alienar ou transferir as 
participações minoritárias diretas e indiretas no capital social da Companhia 
Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par –, da Companhia 
Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT – e da 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D. 

 

• Lei 15.299/2019: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul 
autorizado a alienar ou transferir, total ou parcialmente, a sociedade, os seus 
ativos, a participação societária, direta ou indireta, inclusive o controle 
acionário, transformar, fundir, cindir, incorporar, extinguir, dissolver ou 
desativar, parcial ou totalmente, seus empreendimentos e subsidiárias, bem 
como, por quaisquer das formas de desestatização estabelecidas no art. 3.º 
da Lei n.º 10.607, de 28 de dezembro de 1995, alienar ou transferir os direitos 
que lhe assegurem, diretamente ou através de controladas, a 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores da sociedade, assim como alienar ou transferir as 
participações minoritárias diretas e indiretas no capital social da Companhia 
de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS. 

 

• Lei 15.300/2019: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul 
autorizado a alienar ou transferir, total ou parcialmente, a sociedade, os seus 
ativos, a participação societária, direta ou indireta, inclusive o controle 
acionário, transformar, fundir, cindir, incorporar, extinguir, dissolver ou 
desativar, parcial ou totalmente, seus empreendimentos e subsidiárias, bem 
como, por quaisquer das formas de desestatização estabelecidas no art. 3º 
da Lei nº 10.607, de 28 de dezembro de 1995, alienar ou transferir os direitos 
que lhe assegurem, diretamente ou através de controladas, a 
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preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores da sociedade, assim como alienar ou transferir as 
participações minoritárias diretas e indiretas no capital social da Companhia 
Rio-Grandense de Mineração – CRM. 

 

Verifica-se, portanto, que a supressão da norma constitucional que assegurava a 
consulta popular, abriu caminho para um processo de ampla e irrestrita autorização para 
futuro processo de privatização com grande risco de impactos diretos à população gaúcha, 
visto que comprometido patrimônio estatal e estratégico, pois relacionado ao setor de 
energia, sem visar lucro, oportunizando a prestação do serviço com custo reduzido à toda a 
sociedade, e com especial atenção à administração dos riscos ambientais com elevado custo. 

 
Até o presente momento, não se concretizou qualquer processo de privatização 

das referidas estatais, não tendo, portanto, exaurido o efeito pretendido com a supressão da 
exigência de consulta prévia à população, justificando-se o controle abstrato. 

 
Nesse contexto, cabe destacar peculiaridades em relação a cada uma das 

empresas: 
 
 

• SULGÁS 
 
A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS, cabe 

contextualizar, de plano, é a empresa responsável pela pesquisa tecnológica, exploração, 
produção, aquisição, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás natural 
canalizado e/ou subprodutos e derivados, detentora exclusiva da concessão para exploração 
dos serviços no Estado. Criada em 1993, a empresa conta com o quadro enxuto de 140 
empregados regidos sob regime celetista e atende 41 (quarenta e um) municípios, atuando 
como uma sociedade de economia mista cujos acionistas são o Estado do Rio Grande do Sul e 
a Petrobras Gás S/A – Gaspetro. 

 
Conforme é possível extrair do Portal da Transparência, a Companhia não só se 

mantém estável quanto à apresentação de resultados positivos anualmente, como gera lucros 
substanciais – na casa dos milhões de reais – que adentram os cofres públicos regularmente. 
Considerando os últimos 05 (cinco) anos, tem-se que o lucro líquido de cada ano-exercício foi 
de R$ 53.336.020,30 (2014), R$ 68.537.579,29 (2015), R$ 130.778.916,49 (2016), R$ 
72.817.989,40 (2017) e R$ 73.353.063,43 (2018). 

 
Em suma, além de consistir em serviço qualificado e de baixo custo à sociedade 

gaúcha, apresenta lucros substanciais anuais que oportunizam não apenas retorno aos cofres 
públicos, como, havendo interesse na gestão, reinvestimentos a melhorar ainda mais a 
prestação do serviço. 

 
 
 

• CRM 
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A Companhia Riograndense de Mineração – CRM, resultante da transformação do 
Departamento Autônomo de Carvão Mineral no ano de 1969, desde então é responsável pela 
extração de carvão mineral – sendo que é detentora de aproximadamente 80% das reservas 
do mineral no país1 - das Minas de Candiota, Minas do Leão e Jazida do Iruí, em atividade com 
cerca de 316 funcionários2. 

 
Sua atividade é de elevado risco ambiental face aos resíduos tóxicos que decorrem 

do processo de extração e beneficiamento do carvão; por essa razão há elevado investimento 
em pesquisas e tratamento ambiental adequado. Isso demanda etapas como a Recomposição 
Topográfica, Deposição da Terra Vegetal, Correção, adubação e plantio, Integração ambiental 
da área e constante Monitoramento do solo e efluentes. 

 
Nesse contexto, a empresa se destaca por promover em conjunto com sua 

atividade fim, amplo controle e recuperação ambiental, a ponto de ter investido – apenas de 
2013 aos dias atuais – mais de 5 milhões de reais em recuperação ambiental3, em processo 
contínuo de acompanhamento, recuperação e cuidado com extensa área do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 

•  GRUPO CEEE 
 
Por sua vez, a CEEE compõe grupo que atua na Distribuição, Geração e 

Transmissão, com ampla atuação no Estado do Rio Grande do Sul, fornecendo energia elétrica 
para cerca de 4 milhões de pessoas, por cerca de 72.138 Km de redes urbanas e rurais. 

 
Possui grupo técnico de empregados qualificado, sendo que parte substancial 

possui graduação, além de pós-graduação, revelando quadro amplamente capacitado para o 
desempenho das atividades com excelência. 

 
Por outro lado, apresenta valor de tarifa média inferior ao valor médio cobrado 

nacionalmente4, algo que para uma estatal da dimensão da CEEE seria inatingível, não fosse 
sua atuação desvinculada da ideia de lucro. 

 
III.  DA LEGITIMIDADE ATIVA 

 
A presente ação de controle concentrado de constitucionalidade é movida com 

fulcro no art. 103, inc. VIII da CF/88, in verbis: 
 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 
de constitucionalidade: [...] 

 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

 

Nesse sentido, os postulantes na condição de partidos políticos, a partir de seus 
diretórios nacionais, com representação no Congresso Nacional possuem legitimidade para 

 
1 http://www.crm.rs.gov.br/lista/529/Minas#.XcBrmehKhjU  
2 file:///C:/Users/lcapitani/Downloads/20190906112845pdf__horas_homem__agosto_2019__.pdf 
3 http://www.crm.rs.gov.br/conteudo/2985/?Relatorio-de-Sustentabilidade#.XcBu0-hKhjU 
4 https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas 
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proposição da ação, ainda que o ato impugnado tenha amplitude normativa limitada ao 
Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido: 

 
Ilegitimidade ativa ad causam de diretório regional ou executiva regional. Firmou a 

jurisprudência desta Corte o entendimento de que o partido político, para ajuizar ação 
direta de inconstitucionalidade perante o STF, deve estar representado por seu diretório 
nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado 
ou Município do qual se originou. 

[ADI 1.528 QO, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-5-2000, P, DJ de 23-8-2002.] 
(Grifou-se) 
 
Partido político. Ação direta. Legitimidade ativa. Inexigibilidade do vínculo de 

pertinência temática. Os partidos políticos, desde que possuam representação no 
Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, arguir, perante o STF, a 
inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, 
independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações 
partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática. 

[ADI 1.407 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 7-3-1996, P, DJ de 24-11-2000.] 
(Grifou-se) 

 
Assim, verifica-se observado o requisito de legitimidade, nos termos do art. 103, 

inc. VIII da CF/88. 
 

IV.  DO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
 

Estabelece o art. 102, inc. I, alínea “a” da CF/88 a possibilidade de apreciação 
originária pelo Supremo Tribunal Federal de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei 
ou ato normativo estadual: 

 
Art. 102 [...] 
I – [...] 
 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 

estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal; 

 
 Nesse diapasão, a promulgação da Emenda Constitucional/RS nº 77/2019, de 08 

de maio de 2019, na parte em que retira a garantia de consulta plebiscitária prévia do texto 
constitucional estadual – a partir da revogação do § 4º do respectivo art. 22 – acaba por 
conflitar com normas e princípios estabelecidos pela Constituição Federal inseridos nos 
artigos 1º, parágrafo único; 14; e art. 5º, especialmente inciso LIV, justificando-se a adoção do 
controle concentrado. 

 
Salienta-se que o conteúdo normativo do ato impugnado não consiste em óbice 

ao processamento da ação que tem por escopo seu controle de constitucionalidade, na esteira 
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 
[...] A extensão da jurisprudência, desenvolvida para afastar do controle abstrato de 

normas os atos administrativos de efeito concreto, às chamadas leis formais suscita, sem 
dúvida, alguma insegurança, porque coloca a salvo do controle de constitucionalidade um 
sem-número de leis. (...) Outra há de ser, todavia, a interpretação, se se cuida de atos 
editados sob a forma de lei. Nesse caso, houve por bem o constituinte não distinguir entre 
leis dotadas de generalidade e aqueloutras, conformadas sem o atributo da generalidade e 
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abstração. Essas leis formais decorrem ou da vontade do legislador ou do desiderato do 
próprio constituinte, que exige que determinados atos, ainda que de efeito concreto, sejam 
editados sob a forma de lei (v.g., lei de orçamento, lei que institui empresa pública, 
sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública). Ora, se a Constituição 
submete a lei ao processo de controle abstrato, até por ser este o meio próprio de inovação 
na ordem jurídica e o instrumento adequado de concretização da ordem constitucional, não 
parece admissível que o intérprete debilite essa garantia da Constituição, isentando um 
número elevado de atos aprovados sob a forma de lei do controle abstrato de normas e, 
muito provavelmente, de qualquer forma de controle. É que muitos desses atos, por não 
envolverem situações subjetivas, dificilmente poderão ser submetidos a um controle de 
legitimidade no âmbito da jurisdição ordinária. Ressalte-se que não se vislumbram razões 
de índole lógica ou jurídica contra a aferição da legitimidade das leis formais no controle 
abstrato de normas, até porque abstrato – isto é, não vinculado ao caso concreto – há de 
ser o processo e não o ato legislativo submetido ao controle de constitucionalidade. (...) 
Todas essas considerações parecem demonstrar que a jurisprudência do STF não andou 
bem ao considerar as leis de efeito concreto como inidôneas para o controle abstrato de 
normas. (...) A Corte não pode se furtar à análise do tema posto nesta ação direta. Há uma 
questão constitucional, de inegável relevância jurídica e política, que deve ser analisada a 
fundo. 

[ADI 4.048 MC, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-5-2008, P, DJE de 22-8-2008.] 

 
Por tais razões, há de ser conhecida e processada a presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, pelas razões que passa a expor. 
 

V. DA AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
A revogação do § 4º do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 

atenta contra a Lei Maior, em especial, contra Direito Fundamental concretizado mediante 
opção do legislador que estabeleceu a necessidade de consulta plebiscitária prévia à venda 
das estatais. 

 
O mecanismo introduzido na Constituição Estadual, de valoração à democracia 

direta que é pilar de nosso Estado Democrático de Direito, tem por escopo garantir à 
população gaúcha diretamente afetada pelas escolhas drásticas da administração o poder de 
deliberar pelo melhor caminho para o futuro do Estado. 

 
Trata-se de mecanismo que se soma ao exercício indireto do poder mediante 

representação, a fim de que temas de maior relevância regional estejam preservados de 
possíveis impulsos que maiorias eventuais tenham quando da gestão temporária do Estado. 

 
Cabe referir que a Constituição Federal de 1988, ao albergar a possibilidade de 

participação democrática mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, o fez com 
objetivando ampliar substancialmente o exercício direto da soberania popular. A esse 
respeito, leciona José Felipe Ledur5: 

 
[...] A interpretação genética recomenda que se investigue como os constituintes 

de 1987-88 apreenderam o significado da participação da Sociedade. Nesse sentido, 
parece importante registrar o que disseram constituintes proeminentes acerca da nova 
forma de democracia que estava sendo fundada com a Constituição. 

 
5 Ledur, José Felipe; Direitos fundamentais sociais: efetivação no âmbito da democracia participativa – Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Ed. 2009. Pp. 145 
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O líder do Partido Democrático Social (PSD), Jarbas Passarinho, assim se manifestou: 
“Da ‘democracia governada’, em que o povo abandona a sua soberania em favor de seus 
representantes, estamos tentando passar para a ‘democracia governante’ em que é ampla 
a participação popular”. [...] Acerca da relação entre democracia e descentralização, 
discursou o constituinte Fernando Henrique Cardoso, representante do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB): “(...) garantimos uma série de efetivos mecanismos para 
permitir que a democracia não conste apenas da letra da Constituição. Porém, mais do 
que isso, fizemos aqui uma reforma que significará a descentralização do poder no Brasil. 

Já o constituinte Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 
assim se expressou no encerramento dos trabalhos: Tem significado de diagnóstico a 
Constituição ter alargado o exercício da democracia, em participativa além da 
representativa. (...) A exposição panorâmica da lei fundamental (que) hoje passa a reger a 
Nação permite conceituá-la, sinoticamente, como a Constituição representativa e 
participativa (...). 

Esses excertos denotam não ter havido discrepâncias entre diferentes correntes 
ideológicas da Assembléia Constituinte quanto ao novo conteúdo do poder estatal. Este, 
a partir da Constituição de 1988, deve ser exercido não somente em modo representativo, 
mas também de forma descentralizada e ampliada, assegurada a participação da 
Sociedade. As normas da Constituição em que essa participação é admitida revelam que 
na democracia brasileira representação e participação não-parlamentar não se excluem. 
[...]  

(Grifou-se) 

 
Desse modo a concessão à sociedade do exercício de participação democrática 

sobre determinado tema tornar-se-ia inócua se, passados 4 (quatro) anos, uma nova maioria 
antagônica à posição que lhe antecedeu tivesse a faculdade de, pura e simplesmente, editar 
novo ato normativo suprimindo o direito assegurado. Ter-se-ia a preponderância da 
democracia representativa sobre a participativa, sem que houvesse autorização constitucional 
para tanto. 

 
Salienta-se: não se olvida que uma vez eleito, o detentor do mandato é 

considerado legítimo representante do povo; entretanto, a leitura conjunta das formas de 
exercício da soberania popular (direta e por meio de representantes), alicerce democrático 
inscrito no art. 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988, não permite concluir pela 
supremacia de uma em detrimento da outra, conduzindo à conclusão de que a opção anterior 
deve ser respeitada. Sob outro prisma, havendo quando da eleição espaço de reserva de 
poder assegurado ao povo, não há automática outorga do direito de supressão dos poderes 
reservados, mas sim, os poderes já limitados anteriormente. 

 
Por tais razões, verifica-se que a Emenda Constitucional n° 77/2019, do Estado do 

Rio Grande do Sul, ao proceder à supressão da garantia de consulta plebiscitária prévia 
constante do § 4º do art. 22, acaba por infringir garantias e princípios assegurados pela 
Constituição Federal, os quais estão inseridos no art. 1º, parágrafo único; 14; e art. 5º, 
especialmente inciso LIV, senão vejamos. 

 
V.1.  DA EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA DIRETA COMO DIREITO FUNDAMENTAL. 

AFRONTA AO DIREITO PREVISTO NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO E 14 DA CF/88. 
 
A relevância estratégica das áreas administradas através das empresas estatais, 

fez com que fosse introduzido na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul importante 
instrumento democrático, qual seja, a condicionante de consulta plebiscitária prévia à 
sociedade gaúcha. 
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Previsto abstratamente no art. 14 da Constituição Federal, o instituto é meio de 

exercício da soberania popular, através do qual se concretiza garantia fundamental intangível 
que é a possibilidade de exercício da democracia direta. Nesse sentido, o Parágrafo único do 
art. 1º da Constituição Federal não deixa qualquer dúvida da especial proteção constitucional 
que deve ser outorgada ao exercício da democracia direta:  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

 
[...] 
 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
(Grifou-se) 

 
Trata-se, portanto, de alicerce sob o qual se estrutura o Estado Democrático de 

Direito previsto constitucionalmente e que foi efetivamente concretizado para tema tão caro 
mediante Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2002. 

 
Por sua relevância, a doutrina atribui ao direito à democracia direta status de 

direito fundamental, nesse sentido, as palavras de Bonavides e Bulos, respectivamente: 
 

[...] A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos 
da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do 
Estado Social. 

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o 
direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta ao futuro, em 
sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano 
de todas as relações de convivência. 

A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, 
necessariamente, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da 
tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta às 
aberturas pluralistas do sistema [...] 

(Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 34ª Ed. 2019. Pp. 585/586) 
(Grifou-se) 

 
[...] Os direitos fundamentais de sexta geração correspondem à democracia, à 

liberdade de informação, ao direto de informação e ao pluralismo. 
A democracia é um direito fundamental, porque o arbítrio não se irmana com o 

regime das liberdades públicas, que se opõe à força, à brutalidade, ao abuso de poder [...] 
Já o pluralismo político é a composição da sociedade pelos seus diversos segmentos, sendo 
outro direito fundamental de grande envergadura, no panorama das liberdades públicas. 
Neste particular, merecem destaque: [...]  

 (Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 12ª Ed. 2019. Pp. 531/532) 
(Grifou-se) 

 

Além disso, a democracia direta vem reconhecida como instrumento a ser 
observado – de forma progressiva – através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
cuja observância é imperativa à luz do art. 5° § 2° da CF/88: 

 
[...] A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que 
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todos os indivíduos e todos os orgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se 
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e 
liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, 
o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre as populações 
dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua 
jurisdição. [...]  

 
Artigo 21° 
1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios, 

públicos do seu país, quer directamente, quer por intermédio de representantes 
livremente escolhidos. 

2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 
públicas do seu país. 

3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e 
deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio 
universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a 
liberdade de voto. [...] 
(Grifou-se) 
 

Veja-se que a opção do legislador quando restitui à sociedade gaúcha o direito de 
decidir sobre os rumos do Estado a respeito da privatização das Estatais promove a 
formalização/criação no texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de um direito 
fundamental assegurado à toda a população gaúcha. 

 
A previsão constante dos artigos 1º, parágrafo único, e 14 da CF/88, inicialmente 

abstrata e, por assim dizer, latente, foi concretizada e inserida como direito dos gaúchos a 
respeito do tema telado e, uma vez concretizada, não se torna possível a supressão pela 
simples deliberação por nova emenda à constituição, sem que, ao menos, fosse observada a 
chancela do povo mediante algum dos instrumentos de exercício da soberania popular de 
forma direta (plebiscito, referendo ou texto normativo de iniciativa popular). 

 
Em razão do exposto, o direito ao exercício da democracia direta encontra tutela 

constitucional e internacional, inserindo-se no rol de direitos fundamentais, estando, 
portanto, alheio à supressão pura e simples como procedido através da EC nº 77/2019 do 
Estado do Rio Grande do Sul, através de seu art. 1º, inciso I, caracterizada, portanto, sua 
afronta. 

 
V.2.  DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO EM MATÉRIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
A concretização da garantia do plebiscito prévio, insculpida no § 4º do art. 22 da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, resultou de construção histórica lapidada a partir 
de impactos sensíveis decorrentes do processo de privatização instaurado no final dos anos 
90, bem como diante da relevância da questão. 

 
Trata-se de dispositivo que concretiza o exercício da democracia direta - prevista 

no art. 1º, parágrafo único e art. 14 da CF/88 -, como visto, concretiza avanço em matéria de 
direito fundamental, que deve ser tutelado a partir da necessidade de preservação da 
segurança jurídica. 

 
A supressão da garantia através da EC nº 77/2019, elimina completamente a 

garantia de exercício de consulta popular, não apenas promovendo a retomada de uma 
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parcela de poder que se encontrava assegurada à soberania popular, mas promovendo efetivo 
retrocesso no processo de crescente participação democrática nas decisões relevantes da 
sociedade. 

 
Nesse sentido, admite-se como cláusula constitucional condicionante da atuação 

legislativa o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais, visto 
que a supressão de posições jurídicas concretizadas pelo legislador que traduzam avanços não 
podem ser objeto de pura supressão. 

 
O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência que, na esteira do referido 

princípio, reconhecem a inconstitucionalidade de dispositivos legais em contraste. A esse 
respeito, relevante colacionar recente julgado nos autos da ADI n° 5016/BA, em que foi 
reconhecida a inconstitucionalidade de norma que afastava o controle social já previamente 
estabelecido por lei, implicando em manifesta infringência ao princípio da vedação ao 
retrocesso social, na esteira do voto-condutor do Min. Alexandre de Moraes, is verbis: 

 
[...] Cabe asseverar que os Comitês de Bacia Hidrográfica são constituídos por 

segmentos sociais que acompanham mais diretamente a real situação de disponibilidade ou 
de escassez de água, o que possibilita que a gestão da matéria seja mais efetiva, de forma 
a inviabilizar ou minorar eventuais abusos realizados pelo Poder Público. Assim, é um claro 
retrocesso impedir a participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos. Assim, a 
lei atacada resultou em afronta ao princípio da vedação do retrocesso, que impossibilita 
qualquer supressão ou limitação de direitos fundamentais já adquiridos. Tal garantia se 
coaduna com os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, 
estabelecendo um dever de progressividade em matérias sociais, econômicas, culturais e 
ambientais. Nesse sentido, posiciona-se a doutrina: 

 
“a garantia constitucional da proibição do retrocesso contempla dois conteúdos 

normativos que se complementam: se, por um lado, impõe-se ao Estado a obrigação de 
‘não piorar’ as condições normativas hoje existentes em determinado ordenamento 
jurídico - e o mesmo vale para a estrutura organizacional - administrativa -, por outro 
lado, também se faz imperativo, especialmente relevante no contexto de proteção do 
meio ambiente, uma obrigação de ‘melhorar’, ou seja, de aprimorar tais condições 
normativas - e também fáticas - no sentido de assegurar um contexto cada vez mais 
favorável ao desfrute de uma vida digna e saudável pelo indivíduo e pela coletividade como 
um todo” (INGO WOLFGANG SARLET, TIAGO FENSTERSEIFER, Direito Constitucional 
Ambiental, 5º ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 308). [...] 

(Grifou-se) 

 
Em caso semelhante, sob o viés dos diretos prestacionais, igualmente foi abordada 

a efetividade do princípio da vedação ao retrocesso, nos autos do ARE n° 745.745 AgR/MG, 
de relatoria do Min. Celso de Mello, in verbis: 

 
[...] Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos 

fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já 
alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte 
autorizado magistério doutrinário (GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES 
COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Hermenêutica Constitucional e Direitos 
Fundamentais”, 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, 
“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; 
ANDREAS JOACHIM KRELL, “Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 
40, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor; INGO W. SARLET, “Algumas considerações em torno 
do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988”, “in ” 
Interesse Público, p. 91/107, n. 12, 2001, Notadez; THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, 
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“O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso”, p. 107/139, itens ns. 3.1 
a 3.4, 2013, LTr, v.g.). Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social 
traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos 
direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), impedindo, em 
consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, 
venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie 
– em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias 
governamentais [...] 

(Grifou-se) 

 
Oportuno referir que a doutrina reconhece a aplicação do princípio em relação à 

totalidade dos Direitos Fundamentais, não se limitando aos que digam respeito à prestações 
positivas do Estado. Nesse sentido, Costa e Carvalho6: 

 
[...] Importa assinalar que não apenas os direitos sociais, de cunho prestacional, 

podem ser atingidos pelo retrocesso social e, por conseguinte, não apenas eles gozam da 
proteção do princípio da proibição de retrocesso social. É possível sustentar, quanto ao 
mencionado, que todo e qualquer direito fundamental naquilo que tenha sido objeto de 
desenvolvimento legislativo usufrui da proteção da proibição de retrocesso social.[...]  

(Grifou-se) 

 
Da mesma forma, a lição do Ministro Luís Roberto Barroso7: 

 
[...] A vedação do retrocesso, por fim, é uma derivação da eficácia negativa, 

particularmente ligada aos princípios que envolvem os direitos fundamentais. Ela 
pressupõe que esses princípios sejam concretizados através de normas infraconstitucionais 
(isto é: frequentemente, os efeitos que pretendem produzir são especificados por meio da 
legislação ordinária) e que, com base no direito constitucional em vigor, um dos efeitos 
gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação dos direitos 
fundamentais. Partindo desses pressupostos, o que a vedação do retrocesso propõe se 
possa exigir do Judiciário é a invalidade da revogação de normas que, regulamentando o 
princípio, concedam ou ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação em questão 
seja acompanhada de uma política substitutiva ou equivalente [...]   

(Grifou-se) 

 
Nesse diapasão, uma vez concretizada a garantia de consulta plebiscitária prévia 

na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, a revogação do dispositivo pela EC nº 77/2019 
em seu art. 1º, inc. I, sem o estabelecimento de medida compensatória que oportunizasse o 
exercício da soberania popular ainda que em outra fase do processo de desestatização, acaba 
por se evidenciar específica ofensa ao preceito constitucional de proibição de retrocesso, com 
o que não há de subsistir a norma impugnada. 

 
 
 
 

V.3.  DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. 
AFRONTA À CLÁUSULA PREVISTA NO ART. 5º, LIV DA CF/88. 

 
 

6 CARVALHO, Osvaldo Ferreira de; COSTA, Eliane Romeiro. Segurança Jurídica e o Princípio da Proibição de 

Retrocesso Social na Ordem Jurídico-Constitucional Brasileira. Inter Science Place – Revista Científica 

Internacional. Ano 2, n. 05, 03/2009, P.p. 7 (Acesso em 06.11.2019, link 

http://www.interscienceplace.org/isp/index.php/isp/article/view/55/54 ). 
7 Barroso, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6ª Ed. 2008. Pp. 379 
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Por sua vez, ainda há de se perquirir quanto à proporcionalidade da medida 
legislativa que subtraiu da sociedade gaúcha o direito de manifestação quanto ao futuro do 
Estado. 

 
Com efeito, extrai-se da jurisprudência do Eg. STF, a possibilidade de controle de 

constitucionalidade dos atos normativos por ausência de proporcionalidade/razoabilidade, 
sob a perspectiva substantiva do devido processo legal, como se extrai dos seguintes 
precedentes: 

 
[...] Todos sabemos que a cláusula do devido processo legal – objeto de expressa 

proclamação pelo art. 5º, LIV, da Constituição – deve ser entendida, na abrangência de 
sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente formal, que impõe restrições de 
caráter ritual à atuação do Poder Público, mas, sobretudo, em sua dimensão material, 
que atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de conteúdo arbitrário ou 
irrazoável. 

A essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os 
direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele 
opressiva ou, como no caso, destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. 

Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de poder ao 
plano das atividades legislativas do Estado, que este não dispõe de competência para 
legislar ilimitadamente, de forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu 
comportamento institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, 
de subversão dos fins que regem o desempenho da função estatal. Daí a advertência de 
Caio Tácito (in RDP 100/11-12) -, que, ao relembrar a lição pioneira de SANTI ROMANO, 
destaca que a figura do desvio de poder legislativo impõe o reconhecimento de que, mesmo 
nas hipóteses de seu discricionário exercício, a atividade legislativa deve desenvolver-se em 
estrita relação de harmonia com o interesse público. [...] 

(Medida Liminar na ADIn 1.158/AM, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 19.12.1994) 
(Grifou-se) 

 
No mesmo sentido: 
 

[...] Não se pode desconhecer que as normas legais devem observar, quanto ao seu 
conteúdo, critérios de razoabilidade, em estrita consonância com os padrões fundados no 
princípio da proporcionalidade, pois, como se sabe, todas as normas emanadas do Poder 
Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do 
"substantive due process of law" (CF, art. 5º, LIV), eis que, no tema em questão, o postulado 
da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria 
constitucionalidade material dos atos estatais (RTJ 160/140-145 - ADI 1.063/DF, Rel. Min. 
Celso de Mello, v.g.), consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (RTJ 176/578-580, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno). A ausência, na regra legal, do 
necessário coeficiente mínimo de razoabilidade põe em evidência a grave questão 
pertinente ao abuso da função de legislar. É por esse motivo que a jurisprudência 
constitucional do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a norma inscrita no art. 5º, 
LIV da Constituição da República - vem advertindo que a cláusula do "due process of law" 
também deve ser entendida em sua dimensão material de tal modo que essa perspectiva 
de análise propicie, ao intérprete, sempre um apoio na Carta Política, a identificação, em 
nosso sistema jurídico, de um decisivo fator obstativo que deslegitime, no plano da nossa 
Lei Fundamental, a edição de quaisquer atos legislativos revestidos de conteúdo arbitrário 
ou irrazoável. Desse modo, cabe não desconhecer que esta Suprema Corte já fixou o 
entendimento de que transgride o princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), 
quando analisado na perspectiva de sua projeção material ("substantive due process of 
law"), a regra legal que veicula, em seu conteúdo, prescrição normativa qualificada pela 
nota da irrazoabilidade. [...] 

(Grifou-se) 
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(ADI 2.667-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 19.06.2002) 
(Grifou-se) 

 
Durante a rápida tramitação da Proposta de Emenda à Constituição do Estado do 

Rio Grande do Sul, simultaneamente foi objeto de coleta assinaturas em todo o Estado 
objetivando a adesão da sociedade ao exercício do plebiscito previsto constitucionalmente. 

 
A medida resultou na obtenção de cerca de 80 mil assinaturas apresentadas no 

dia 17 de abril de 2019 junto à Assembleia Legislativa8910, no intuito de promover abertura de 
PDL para convocação do plebiscito, que seria objeto de remoção do texto constitucional. 

 
Apesar da impressionante adesão de assinaturas, que se deu em intervalo de 

pouco mais de 2 meses, a presidência da Assembleia Legislativa rejeitou a tramitação da 
proposta, em atitude excepcional e sem precedentes, resultando no encaminhamento à 
votação da PEC que, ao fim, excluiu o direito à consulta popular. 

 
Passados meses após a aprovação da retirada do plebiscito, nada mudou no 

Estado em benefício da sociedade gaúcha ou da regularização do pagamento dos servidores; 
o que corrobora o argumento de ter se mostrado arbitrária a remoção da garantia 
democrática. 

 
Ao longo de todo esse período, poderia ter sido ouvida a população gaúcha a 

respeito da proposta e, em caso de autorização plebiscitária, estaria amplamente legitimado 
o Governo Estadual, à luz da Constituição a proceder os encaminhamentos tidos por 
relevantes e necessários ao interesse público. 

 
Outrossim, mecanismos alternativos poderiam ter sido propostos, como a 

inclusão de consulta popular específica em relação à cada uma das estatais envolvidas, visto 
suas peculiaridades: impactos em superávit que retornam ao estado, impactos na proteção 
ambiental ou na própria questão estratégica do controle dos meios de produção energéticas. 

 
Desse modo, a ausência de elementos que justifiquem a adoção de expediente 

drástico como a supressão do exercício da democracia participativa, somente revela uma 
pretensão superioridade constitucional da democracia representativa, em conflito com o 
disposto no parágrafo único do art. 1º do texto da Lei Maior que trata ambas em igualdade de 
condições.  

 
 
 
 

V.4.  DO EVENTUAL CAMINHO LEGÍTIMO E NECESSÁRIO À SUPRESSÃO DO DIREITO AO 
PLEBISCITO 

 

 
8 https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/f%C3%B3rum-protocola-projeto-para-

pedir-plebiscito-sobre-privatiza%C3%A7%C3%B5es-na-assembleia-1.333254  
9 https://guaiba.com.br/2019/04/16/forum-protocola-projeto-para-pedir-plebiscito-sobre-privatizacoes-na-

assembleia/ 
10 https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/politica/2019/04/com-mais-de-80-mil-assinaturas-servidores-

protocolam-projeto-de-iniciativa-popular-pela-realizacao-do-plebiscito/  



 

Endereço: Rua Uruguai, 240, cj. 801 - Centro -  Porto Alegre/RS  -  CEP: 90.010-140 

Fones: (51) 3212-7877 - (51) 3079-5549  //   Fax: (51) 3019.8031 

E-mail: cop@copadvogados.com.br   //  Sites: www.copadvogados.com.br  - www.facebook.com/copadvogados 

 

 

 

A leitura conjunta do disposto no art. 21, “3” da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; do parágrafo único do art. 1° e art. 14 da CF/88, leva a compreensão de um 
necessário convívio harmônico entre o exercício direto das opções devidamente reservadas 
ao povo e as opções igualmente legítimas exercidas pelos representantes do povo, eleitos 
democraticamente. 

 
Como visto anteriormente, tratando-se a ampliação da participação da sociedade 

de opção do constituinte, e alocada em dispositivo que lhe assegure status equivalente ao da 
representação política, a soberania popular deve ser respeitada, ao menos no que tange às 
hipóteses de poder decisório já restituídas pelo representante. 

 
Nesse norte, a reserva (ou restituição) de parcela do poder de opção política 

promovido pelo legislador, quando altera a Constituição do estado do Rio Grande do Sul e 
prevê que tema tão caro será objeto de escolha direta pela população, é ato que não pode 
simplesmente ser desfeito, como o desfazimento de ato administrativo a partir de juízo de 
conveniência e oportunidade. 

 
Com efeito, a eleição do representante do povo não pressupõe a subtração dos 

espaços de escolha ainda resguardados em favor dos membros da sociedade, posto que seu 
poder de representação se encontrava condicionado. 

 
Interpretação diversa esvaziaria o exercício da democracia direta (ou 

participativa), tornando-a letra morta, visto que sua concretização ficaria ameaçada face à 
singela alteração da norma que lhe concretizou. 

 
Desse modo, e considerando tratar-se de reserva de soberania popular a ser 

exercida pelo legítimo detentor do poder, a supressão do direito somente pode ser efetivada 
através de consulta popular – plebiscito ou referendo, ou mesmo mediante iniciativa popular 
– que valide a realocação da parcela de poder aos representantes que praticaram o ato de 
disposição da parcela de poder. 

 
Para que a Assembléia Legislativa retomasse o poder de irrestrita deliberação 

quanto ao tema, sem que implicasse em afronta ao direito fundamental, é imprescindível a 
autorização prévia pelo seu detentor atual – o povo – o que só pode ser feito por meio de 
consulta plebiscitária, referendo ou através de iniciativa popular. Qualquer manobra 
legislativa que autorize caminho distinto implica ataque bárbaro ao espírito e esfacelamento 
do cerne das Constituições Estadual e Federal.  

  
Por essa razão, a reserva de poder decisório direto ao povo – que traz limites 

jurídicos legítimos à atuação estatal – é vinculativa, seja ela originalmente prevista, ou objeto 
de decisão posterior a partir de verdadeira restituição deliberada pelos representantes 
enquanto detentores do Poder Constituído Derivado. 

 
Imagine-se, por exemplo, que o Congresso Nacional houvesse tentado excluir o 

artigo 2º da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, retirando da soberania popular 
o poder de decidir e repassando-o ao parlamento. Não há dúvidas de que também haveria 
inconstitucionalidade manifesta na proposta, pois cabe apenas ao titular do poder de decisão 
– o povo – dispor sobre o seu direito.   



 

Endereço: Rua Uruguai, 240, cj. 801 - Centro -  Porto Alegre/RS  -  CEP: 90.010-140 

Fones: (51) 3212-7877 - (51) 3079-5549  //   Fax: (51) 3019.8031 

E-mail: cop@copadvogados.com.br   //  Sites: www.copadvogados.com.br  - www.facebook.com/copadvogados 

 

 

 

  
Assim, considerando-se que o disposto no art. 22, § 4º da Constituição do Estado 

trouxe importante condição à atividade legislativa, que representa a restituição aos titulares 
do Poder Constituinte Originário do seu exercício, pela democracia direta, de escolhas 
relevantes à sociedade, tem-se pois reserva de poder que não é superada pela mera eleição, 
que é faceta distinta da democracia, e não se sobrepõe. 

 
Em conclusão, não se está a sustentar a intangibilidade absoluta da consulta 

plebiscitária prévia prevista no art. 22, § 4º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 
atingido pela EC nº 77/2019, mas que esta somente pode ser suprimida mediante 
procedimento que respeitasse a democracia participativa, adotando-se quaisquer das figuras 
previstas nos incisos do art. 14 da Constituição Federal de 1988. 

 
VI - DAS CONSEQUÊNCIAS DO ACOLHIMENTO DO PLEITO 

 

Na esteira da jurisprudência do Eg. STF, a declaração de inconstitucionalidade do 
texto normativo impugnado estabelece efeito repristinatório da norma revogada, in casu o 
art. 22, § 4 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul: 

 
Fiscalização normativa abstrata. Declaração de inconstitucionalidade em tese e 

efeito repristinatório. A declaração de inconstitucionalidade in abstracto, considerado o 
efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 120/64 – RTJ 194/504-505 – ADI 2.867/ES, 
v.g.), importa em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do 
processo de controle normativo abstrato. É que a lei declarada inconstitucional, por incidir 
em absoluta desvalia jurídica (RTJ 146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no 
plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos 
a ela anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), sequer possui eficácia 
derrogatória. A decisão do STF que declara, em sede de fiscalização abstrata, a 
inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de provocar a 
repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada 
inconstitucional. (...) Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória 
indesejada e da necessidade de impugnar os atos normativos, que, embora revogados, 
exteriorizem os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a legislação 
revogadora. Ação direta que impugna, não apenas a Lei estadual 1.123/2000, mas também 
os diplomas legislativos que, versando matéria idêntica (serviços lotéricos), foram por ela 
revogados. Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo o complexo normativo. 
Correta formulação, na espécie, de pedidos sucessivos de declaração de 
inconstitucionalidade tanto do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, 
porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento da 
inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não obstante já revogados. 

[ADI 3.148, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2006, P, DJ de 28-9-2007.] 
(Grifou-se) 

 
Como consequência, permanece hígido o dispositivo que tem por condicionante à 

privatização das estatais gaúchas a consulta plebiscitária prévia e, por consequência, 
incompatíveis com esse as Leis Estaduais de nsº 15.298/2019; 15.299/2019 e 15.300/2019, as 
quais devem ser afetadas pelo vício da inconstitucionalidade e, portanto, declaradas 
inconstitucionais pelo conflito com o disposto no art. 1º, parágrafo único da CF/88. 

 
VII – DO PEDIDO 
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Isso posto, requer seja conhecida da presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, determinando-se, nos termos do art. 6º, da Lei Federal nº 9.868/99, a 
intimação do Governador do Estado do Rio Grande do Sul e da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul para que prestem informações, bem como a intimação para 
manifestação do Advogado Geral de União e do Procurador-Geral da República, e, ao final, 
julgada procedente para fins de declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 1º, inciso 
I, da Emenda Constitucional nº 77/2019 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Outrossim, face ao acolhimento do pleito, e diante da manutenção da vigência do 

disposto no art. 22, § 4º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, seja declarada a 
inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 15.298/2019; 15.299/2019 e 15.300/2019. 

 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

 
Termos em que pede e espera deferimento. 

 
P.p.      

 
Antonio Escosteguy Castro, 

OAB/RS 14.433 
Luiz Gustavo Capitani e Silva Reimann, 

OAB/RS 67.643 
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