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“Não deixe que o seu fogo se extinga, uma centelha 

irrecuperável após a outra, nos desesperançados pântanos do 

aproximado, do não bastante, do não ainda, do não 

inteiramente. Não deixe que o herói em sua alma pereça, em 

solitária frustração pela vida que você merecia ter, mas nunca 

foi capaz de alcançar. Verifique a sua estrada e a natureza da 

sua batalha. O mundo que você desejou pode ser conquistado, 

ele existe, é real, é seu.” 

  (Ayn Rand – Revolta de Atlas) 
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RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo verificar a constitucionalidade da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 99/2011, em tramitação perante o Congresso 

Nacional. A PEC propõe positivar Associações Religiosas de âmbito nacional como 

legitimados ao ensejo da jurisdição constitucional.  

Como forma de viabilizar o estudo proposto, será analisada a evolução do 

controle de constitucionalidade concentrado no Brasil e a ratio para a adoção do rol 

de legitimados ativos, especialmente na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. Nesse sentido, faz-se necessário inicialmente analisar o 

entendimento e as iniciativas do Supremo Tribunal Federal para reduzir o número de 

ações do controle concentrado propostas, para então entender a necessidade da 

inclusão das Associações Religiosas no artigo 103 da Constituição da República. 

Torna-se igualmente indispensável conceituar “Poder Constituinte Derivado”, 

buscando identificar os limites à alteração da Constituição e analisar se a referida 

PEC violaria algum dos limites materiais. 

Conforme se demonstrará, a PEC violaria a laicidade do Estado e os direitos 

individuais tutelados na CRFB/88, tais quais a igualdade, o pluralismo religioso e a 

liberdade de crença, todos cláusulas pétreas, consoante o disposto no artigo 60 da 

Constituição.  

 

PALAVRAS–CHAVE: Controle de Constitucionalidade concentrado. Legitimação 

ativa. Associações Religiosas de âmbito nacional. Estado Laico. Direitos Individuais. 

Religião. PEC nº 99/2011.  
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Resume: This study aims to verify the constitutionality of the Constitutional 

Amendment Proposition, hereinafter PEC, n 99/2011, currently under the National 

Congress analysis. This PEC proposes to concede nationally wide Religious 

Associations the right to propose judicial actions regarding constitutional matters.  

 In order to enable the proposed study, the evolution regarding the brazilian 

concentrated control of constitutionality and the ratio to adopt the list of the 

legitimated parties, specially under the Constitution of the Federative Republic of 

Brazil of 1988, wi ll be analyzed. Accordingly, it is necessary to initially analyze the 

Federal Supreme Court understanding and actions to reduce the number of lawsuits 

regarding the concentrated control and, then, understand the necessity of the 

inclusion of Religious Associations in the section 103 of the Brazilian Constitution.  

Further, it is also necessary to conceptualize the Derived Constitutional Power, 

seeking the limits of the constitutional amendments and analyzing if the 

aforementioned PEC violates any material limitation.  

 As will be further analyzed, the mentioned PEC violates the State 

secularism  and the individual rights granted by the Brazi lian Constitution, such as 

equality, religious plurality and freedom of beliefs, all considered fundamental 

clauses of the Constitution, according to its section 60.  

 

Key-words: Concentrated Control of constitutionality. Right to Propose. Nationally 

wide Religious Associations. Secular State. Individual Rights. Religion. PEC n 

99/2011 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a discutir, sob a perspectiva constitucional, a 

inclusão de Associações Religiosas no rol de legitimados para a propositura de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e de Ação Declaratória de Constitucionalidade de leis 

ou atos normativos, em face da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/88 ou Constituição da República). 

A discussão em questão se mostra relevante, considerando a atualidade do 

tema diante da tramitação no Congresso Nacional da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 99/2011. A referida PEC, proposta pelo Deputado Federal 

João Campos e outros, visa incluir o inciso X no artigo 103 da CRFB/88, objetivando 

garantir às Associações Religiosas capacidade postulatória nas Ações de 

Constitucionalidade do controle concentrado. 

Dessa forma, caso a PEC nº 99/2011 seja aprovada, o artigo 103 da 

CRFB/88 passará a ter a seguinte redação: 

 

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

X – as associações religiosas de âmbito nacional. 

 

Todas as Propostas de Emenda à Constituição devem passar por um juízo 

de constitucionalidade. O artigo 60 da CRFB/88 indica limites formais, 

circunstanciais e materiais às Emendas, de modo que caberá analisar a existência 

ou não de violação a alguma cláusula pétrea, isto é, se a PEC nº 99/2011 seria 

materialmente constitucional. 

Para chegar a uma conclusão sobre o tema proposto, no primeiro capítulo, 

será feita uma breve introdução sobre o controle de constitucionalidade concentrado, 

explicando o conceito e os pressupostos para sua existência. Pretende-se estudar a 

evolução histórica de tal controle nas Constituições Brasileiras e o modelo adotado 

na Constituição vigente, principalmente no que tange à variação dos legitimados à 

propositura das ações do modelo concentrado, identificando-se as justificativas e 

objetivos para a adoção do rol de legitimados, na Assembleia Constituinte de 1988.  
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Ademais, será necessário estudar as alterações introduzidas pela Emenda à 

Constituição nº 3, de 1993, e pela Emenda nº 45, de 2004, nos artigos 102 e 103 da 

Constituição da República.  Outrossim, serão analisadas as construções 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, no que tange aos legitimados.  

O objetivo principal deste capítulo será entender a estruturação da jurisdição 

constitucional no Brasil, a sua necessidade em um Estado Democrático de Direito e 

o papel exercido pelos legitimados ativos. Assim, será possível, mais à frente, 

entender a adequação da PEC nº 99/2011 aos moldes da jurisdição constitucional 

delineada ao longo dos 26 anos de vigência da Constituição da República. 

No decorrer do segundo capítulo, apresentar-se-á a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 99/2011 e sua justificação. Será feita uma conceituação sobre o 

Poder Constituinte e a possibilidade de emendas à Constituição de acordo com as 

normas constitucionais. A partir daí, serão analisados os limites formais, materiais e 

circunstanciais ao Poder Constituinte Derivado e se  a referida PEC atende aos 

requisitos materiais,  especialmente quanto ao princípio da laicidade do Estado e 

aos direitos individuais tutelados. Pode-se, assim, chegar à conclusão sobre sua 

constitucionalidade. 

Trata-se, portanto, de averiguar a ratio da delegação de capacidade 

postulatória nas ações de constitucionalidade do controle concentrado na CRFB/88 

e a constitucionalidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 99/2011. Esta 

pesquisa é, então, fundamental para entender se esta PEC deve ou não ser 

aprovada pelo Congresso Nacional e ingressar no ordenamento jurídico brasileiro 

com status de norma constitucional. 

 

 

 

 

 

 



 9 

CAPÍTULO I: O Controle de Constitucionalidade Concentrado no Brasil 

 

 Para entender o mecanismo jurídico do controle de constitucionalidade no 

Brasil é necessário, antes, realizar uma análise conceitual e histórica do instituto. 

 

1.1.  Conceito 

 

 O controle de constitucionalidade é o mecanismo jurídico que tem como 

objetivo realizar uma análise de conformidade entre normas de natureza 

infraconstitucional e a Constituição. Para que tal análise seja viável, é necessário 

entender a Constituição como a norma de maior hierarquia dentro do ordenamento 

jurídico do país. A Constituição somente poderá ser entendida desta forma caso seu 

processo de elaboração e modificação seja dotado de maior formalidade, maior 

rigidez. Isto porque, se o procedimento de reforma constitucional fosse equivalente 

ao das reformas legislativas, a noção de Constituição como fundamento de validade 

das leis estaria destituída de sentido.  

 Para melhor entender o controle de constitucionalidade, faz-se necessário 

classificá-lo. Sendo um mecanismo complexo, é possível discorrer sobre diversas 

formas de classificação. No entanto, entende-se que, para este estudo, a melhor 

classificação é aquela lecionada pelo Ministro LUIS ROBERTO BARROSO:  

 
   “1. Quanto à natureza do órgão de controle 

1.1. Controle político 
1.2. Controle judicial 

2. Quanto ao momento do exercício do controle 
2.1.  Controle preventivo 
2.2.  Controle repressivo 

3. Quanto ao órgão judicial que exerce o controle 
3.1. Controle difuso 
3.2.  Controle concentrado 

4. Quanto à forma ou modo de controle judicial 
4.1.  Controle por via incidental 
4.2. Controle por via principal ou ação direta”1. 

                                                                 
1

 BARROSO, Luis Roberto. O Controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistêmica da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 4ª ed., rev. E atual., São Paulo: Saraiva,  
2009, pp. 41-42. 
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 O controle político ocorre quando o Poder Legislativo ou o Poder Executivo 

exercem o controle de constitucionalidade; já o controle judicial é aquele realizado 

por órgãos integrantes do Poder Judiciário. Quanto ao momento do exercício do 

controle, será preventivo caso realizado antes do ingresso da norma no 

ordenamento jurídico, e repressivo quando a norma já estiver em vigor. O controle 

difuso, originado do caso Marbury vs. Madison2, é exercido por qualquer tribunal ou 

juiz que deixa de aplicar uma norma que considerou inconstitucional. Quando o 

controle é exercido por um único órgão de forma primordial, diz-se que este é um 

controle concentrado. No que tange à forma, pode ser por via incidental ou principal. 

Será incidental quando a questão constitucional for levantada no bojo de um 

processo já existente, objetivando a resolução do caso concreto. No entanto, se a 

fiscalização constitucional for o objeto da ação, discutindo-se a constitucionalidade 

de forma abstrata em um processo objetivo, será por via principal. 

 O Brasil adota um sistema híbrido, contemplando todas as modalidades 

acima descritas.  Contudo, ao longo deste trabalho, para fins de análise da 

legitimidade ativa em sede de controle de constitucionalidade, dedicar-se-á o estudo 

primordialmente ao controle judicial, repressivo, concentrado e por via principal. 

 

1.2. Histórico do Controle de Constitucionalidade Concentrado no Brasil 

 

 Neste capítulo, será estudada a jurisdição constitucional historicamente nas 

Constituições brasileiras. Objetiva-se entender a evolução dos legitimados e a ratio 

para sua escolha pela Constituição, principalmente com relação à Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988 que realizou grande discussão e alteração no controle 

de constitucionalidade concentrado. 

 A primeira aparição do controle concentrado no ordenamento jurídico 

brasileiro ocorreu na promulgação da Constituição da República de 1934. O 

mecanismo estava disposto no artigo 12, in verbis: 

                                                                 
2
 Marbury vs. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) (1803), emblemático caso julgado pela Suprema Corte 

americana que permitiu, em um caso concreto, a interpretação da Constituição pelo Poder Judiciário,  

invalidando demais normas ou atos contrários à Constituição. 
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Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, 
salvo: [...] 
V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais 
especificados nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a execução das leis 
federais; [...] 

§ 2º - Ocorrendo o primeiro caso do nº V, a intervenção só se 
efetuará depois que a Corte Suprema, mediante provocação do 
Procurador-Geral da República, tomar conhecimento da lei que a 
tenha decretado e lhe declarar a constitucionalidade.  

 

 Alguns doutrinadores entendem se tratar de controle de constitucionalidade 

concentrado e por via principal. Neste sentido, o Ministro LUIS ROBERTO 

BARROSO discorre: 

 
“Com a Constituição de 1934 foi introduzido um caso específico de 
controle por via principal e concentrado, de competência do Supremo 
Tribunal Federal: a denominada representação interventiva. A lei que 
decretasse a intervenção federal por violação de um dos princípios 
constitucionais de observância obrigatória pelos Estados-membros 
(os denominados princípios constitucionais sensíveis, constantes do 
art. 7º da Carta) precisava ser previamente submetida à mais alta 
Corte, mediante provocação do Procurador-Geral da República, para 

que fosse declarada sua constitucionalidade”3. 

 

No mesmo sentido dispõe GILMAR FERREIRA MENDES e IVES GANDRA 

DA SILVA MARTINS: 

 

“Cuidava-se de fórmula peculiar de composição judicial dos conflitos 
federativos, que condicionava a eficácia da lei interventiva, de 
iniciativa do Senado (art. 41, §3°), à declaração de sua 
constitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, §2°)” 

4
. 

 

 Contudo, cumpre esclarecer que a representação interventiva seria 

classificada como controle concentrado, por ser exercida de forma exclusiva pela 

                                                                 
3

 BARROSO, Luis Roberto. O Controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistêmica da doutrina e análise crítica da jurisprudência, 4ª ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva,  
2009, p. 63 

 
4

 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de 
constitucionalidade: comentários à Lei n. 9.868, de 10.11.1999, 2ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 

125. 
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Corte Suprema. No entanto, não é abstrato, e sim concreto. Trata-se de uma 

apreciação referente a um caso concreto, ainda que se analisasse a lei em tese. 

 Os estados eram dotados de auto-organização, criando sua própria 

Constituição. No entanto, esta estava condicionada aos princípios constitucionais 

sensíveis. E, caso os desrespeitassem, poderiam sofrer intervenção. Dessa forma, 

resta claro que se trata de uma análise de constitucionalidade, mas tendo como 

objetivo solucionar um impasse do pacto federativo, e não apenas a sua retirada do 

ordenamento. 

 A Assembleia Constituinte definiu como único legitimado para a propositura 

da ação o Procurador-Geral da República (PGR). Caso a União optasse por realizar 

a intervenção, esta estaria condicionada à provocação do PGR perante o Poder 

Judiciário. Alguns doutrinadores entendem que o Procurador-Geral da República5 foi 

escolhido como o único legitimado porque teria a responsabilidade de um advogado 

da Constituição6.  

 Apesar da visão doutrinária, é importante observar que o conceito advogado 

da Constituição, criado por Hans Kelsen, pressuporia prerrogativas de 

independência7.  

 Ocorre que o Parquet exercia a chefia do Ministério Público Federal e sua 

demissão era ad nutum. Tratava-se, portanto, de um cargo desprovido de 

independência ou autonomia. Logo, o legitimado na representação interventiva 

estaria mais propenso à defesa dos interesses da União. Isto posto, a escolha 

                                                                 
5
 Constituição da República de 1934: “Art. 95 - O Ministério Público será organizado na União, no 

Distrito Federal e nos Territórios por lei federal, e, nos Estados, pelas leis locais.  § 1º - O Chefe do 

Ministério Público Federal nos Juízos comuns é o Procurador -Geral da República, de nomeação do 
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos 
estabelecidos para os Ministros da Corte Suprema. Terá os mesmos vencimentos desses Ministros, 

sendo, porém, demissível ad nutum”. c/c “Art.74 - Os Ministros da Corte Suprema serão nomeados 
pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, dentre brasileiros natos de notável 
saber jurídico e reputação ilibada alistados eleitores, não devendo ter, salvo os magistrados, menos 

de 35, nem mais de 65 anos de idade”.  

6
 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 

Direito Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 217. 

7
 KELSEN, Hans, Wesen und Entwick lung der Staatdgerichtsbarkeit , 1929, p. 75 apud MENDES, 

Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de Direito 

Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 217. 
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constitucional de 1934 não teria sido a mais democrática ou conveniente ao pacto 

federativo. 

 De forma similar, a Constituição de 1946 manteve a representação 

interventiva 8 . Dessa forma, caso o Congresso ou o Presidente da República 

propusessem a intervenção federal, apenas o Parquet9 deveria encaminhar o ato 

juntamente com seu parecer ao Supremo Tribunal Federal, que julgaria a 

constitucionalidade da intervenção10. 

 Quanto ao titular da legitimidade ativa para propositura da ação, discorre o 

Ministro GILMAR FERREIRA MENDES: 

 

“E o poder atribuído ao Procurador-Geral da República, que, na 
Constituição de 1946, exercia a função de chefe do Ministério Público 
Federal – a quem, competia a defesa dos interesses da União (art. 
126) -, de ser considerado, assim, uma simples representação 
processual” 11. 

 
 Em 1964 foi publicada a Lei n. 4.337, que regulava a declaração de 

inconstitucionalidade na representação interventiva. O artigo 2º dispôs o seguinte: 

 

“Art. 2º. Se o conhecimento da inconstitucionalidade resultar de 
representação que lhe seja dirigida por qualquer interessado, o 
Procurador-Geral da República terá o prazo de 30 (trinta) dias, a 

                                                                 
8
 Constituição Federal de 1946: “Art. 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para: [...] 

VII - assegurar a observância dos seguintes princ ípios: a) forma republicana representativa; b) 
independência e harmonia dos Poderes; c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração 

destas à das funções federais correspondentes; d) proibição da reeleição de Governadores e 
Prefeitos, para o período imediato; e) autonomia municipal; f) prestação de contas da Administração;  
g) garantias do Poder Judiciário”. 

9
 Constituição Federal de 1946: “Art. 8º - A intervenção será decretada por lei federal nos casos dos 

nº
s
 VI e VII do artigo anterior. [...] Parágrafo único - No caso do nº VII, o ato arguido de 

inconsti tucionalidade será submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do 
Supremo Tribunal Federa l, e, se este a declarar, será decretada a intervenção”. 

10
 CALMON, Pedro. Curso de Direito Constitucional Brasileiro: Constituição de 1946, 3ª Ed., Rio de 

Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1954, p. 81. 

11
 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 

Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco, 5ª Ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2010, p.  
1201. 
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contar do recebimento da representação, para apresentar a arguição 

perante o Supremo Tribunal Federal”. 

 

 Consoante o disposto, têm-se que, apesar da legitimidade ser exclusiva  do 

chefe do Ministério Público Federal, seria possível que este tomasse conhecimento 

da inconstitucionalidade por qualquer interessado. Dessa forma, tentou-se uma 

democratização do instituto. 

 Vejamos as palavras do Ministro EVANDRO LINS em sede de Recurso 

Extraordinário: 

 
“Não há duvida que o direito à representação é privativo do 
Procurador-Geral da República, em face do que dispõe o art. 8º, 
parágrafo único, da Constituição, e da L. 4.437 de 1.6.64, que alterou 
a lei anterior que regulava o processo de representação (nº 2.271, de 
22.7.54). Essa privatividade, entretanto, não exclui qualquer outra 
medida que algum interessado possa tomar na defesa de um direito 
subjetivo seu”12. 

 

 Apesar do embrião nas Constituições de 1934 e 1946, apenas com a Emenda 

à Constituição n. 16, de 1965, consagrou-se o controle concentrado e por via 

principal de constitucionalidade no Brasil. O artigo 101, I, k da Constituição permitiu 

ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal ou estadual, a ser encaminhado pelo Procurador-Geral da 

República. Nas palavras do jurista ALEXANDRE DE MORAES: 

 
 “O controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade surgiu no 
Brasil por meio da Emenda Constitucional n. 16, de 6.12.1965, que 
atribuiu ao Supremo Tribunal Federal competência para processar e 
julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual, apresentada pelo Procurador-
Geral da República, apesar da existência da representação 
interventiva desde a Constituição de 1934” 13. 

 

 Observa-se uma ampliação da matéria sujeita ao controle de 

constitucionalidade concentrado. Com a Emenda n. 16, de 1965, qualquer lei ou ato 

                                                                 
12

 STF, 2ª Turma, unanimidade, RE 58.606/MG, Rel. Min. Evandro Lins, julgamento 28.03.1966, DJ 
08.06.1966. 
 
13

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 736. 
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normativo federal ou estadual poderia ser discutido perante o Supremo Tribunal 

Federal. Ocorre que a legitimação ativa manteve-se exclusiva do Procurador-Geral 

da República, o que apenas viria a mudar com a Constituição vigente hoje. 

 A Constituição promulgada de 1967 manteve o controle de 

constitucionalidade concentrado previamente instituído no país14. A única alteração 

foi relativa à representação interventiva, que abrangeu o objeto, para contemplar a 

garantia da execução de lei federal15. 

 Sob a égide desta Carta, discutiu-se se, na representação de 

inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República teria poder discricionário ou 

vinculado no encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. Na Reclamação n. 849 

de 1971, a Corte entendeu que o poder seria discricionário, conforme destacado 

abaixo: 

 
“O primeiro deles é um argumento bifronte, servindo – na intenção do 
reclamante – tanto para justificar o cabimento, quanto para 
demonstrar a procedência da reclamação: o de que ‘ninguém pode 
se sobrepor à função jurisdicional do Eg. Supremo Tribunal Federal’, 
‘frustrando a instância constitucional’, ‘para decidir, sozinho e de 
forma irrecorrível, uma relevante questão constitucional’. E está 
complementado por dois argumentos ancilares: 1º) nem mesmo os 
órgãos que integram o Supremo Tribunal podem atuar, por 
delegação, no exercício da competência deferida pela Carta Política 
a sua composição plena, tanto que as Turmas julgadoras abstêm-se 
de fazê-lo e submetem ao Plenário o julgamento de qualquer 
relevante arguição incidental de inconstitucionalidade; 2º) na opinião 
do eminente Ministro THEMISTOCLES CAVALCANTI, o 
Procurador-Geral da República apenas opina quando não 
concorda com o pedido que lhe dirige qualquer interessado, mas não 
pode subtrair ao conhecimento do Tribunal a apreciação da 
representação porque quem julga é o Tribunal e não o 
procurador [...] Um segundo argumento do reclamante cifra-se em 

que, no caso, por mais respeitáveis que fossem as razões do meu 
convencimento contrário ao seu pedido, cumpria-me ‘encaminhar’ a 
representação ao Supremo Tribunal, mesmo porque, como leciona 

                                                                 

14
 Constituição Federal de 1967: “Art. 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal: [...]  I - processar 

e julgar originariamente: [...] l) a representação do Procurador - Geral da República, por 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual”. 

15
 Constituição Federal de 1967: “Art. 11 - Compete ao Presidente da República decretar a 

intervenção. [...] § 1º - A decretação da intervenção dependerá: [...] c) do provimento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, de representação do Procurador -Geral da República, nos casos do item VII, assim 

como no do item VI, ambos do art. 10, quando se tratar de execução de lei federal”.  
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BUZAID, nesse tipo de ação o Procurador-Geral da República ‘opera 
como substituto processual, isto é, age em nome próprio, mas por 

interesse alheio’. [...] ‘Um exame superficial pode levar a crer que o 
Procurador, havendo representação da parte interessada, deva 
sempre e necessariamente arguir a inconstitucionalidade. Mas essa 
interpretação não se compadece com a natureza de sua função. O 
Procurador-Geral da Republica só deve arguir a 
inconstitucionalidade, quando disso estiver convencido. Sua missão 
não é a de mero veículo de representações. Recebendo a 
manifestação do interessado, o Procurador-Geral da Republica a 
estudará, apreciando se tem ou não procedência. Convencendo-
se de que o ato arguido é inconstitucional, proporá a ação; em 

caso contrario, determinara o arquivamento’ (ALFREDO BUZAID, Da 
ação Direta de Declaração de Inconstitucionalidade no Direito 
Brasileiro pags 109-110. […] Eis, pois, a que chegam as 
possibilidades de comportamento do Procurador-Geral da República 
ante qualquer pedido que, sobre o assunto, lhe dirija algum 
interessado: 1º) acolher a fundamentação do pedido e propor a 
representação; 2º) não acolher a fundamentação do pedido e 
arquivá-lo; 3º) não acolher a fundamentação do pedido mas, à sua 
inteira discrição, propor a representação e oferecer parecer 
contrário”16. 

 

 Observa-se que, apesar da doutrina majoritária e da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal entenderem pela discricionariedade do chefe do 

Ministério Público, parte da doutrina entendia pela obrigatoriedade no 

encaminhamento à Corte de todos os pedidos de representação de 

inconstitucionalidade. Tal concepção, ainda que não majoritária, gerou fortes 

discussões no âmbito democrático. 

 

1.3. Constituição de 1988 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veio ampliar o 

controle de constitucionalidade concentrado. Manteve a representação 

interventiva17, e definiu outras formas de jurisdição constitucional de competência do 

                                                                 
16

 STF, Tribunal Pleno, maioria, Rcl 849 primeira/DF, Rel. Min. Adalício Nogueira, julgamento 
10.03.1971, DJ 13.12.1971. 

17
 Constituição da República de 1988: “Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: [...] III - de 

provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na 
hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda  
Constitucional n.45, de 2004)”. 
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Supremo Tribunal Federal, tais quais a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), 

ação de inconstitucionalidade por omissão (ADO) e a arguição de descumprimento 

de preceito fundamental (ADPF). Observa-se, portanto, o desejo do constituinte 

originário em salvaguardar o ordenamento jurídico, exercendo o controle abstrato 

das normas. 

 Na Constituinte de 1934, desejava-se incluir dispositivo de autoria do 

Deputado Nilo Alvarenga. O projeto criava uma Corte Constitucional que conheceria 

a arguição de inconstitucionalidade a ser suscitada por qualquer pessoa de direito 

público ou privado, individual ou coletivo, ainda mesmo que não tivesse interesse 

direto18. Observa-se a influência de Hans Kelsen no projeto. Este acreditava que “a 

garantia mais efetiva e radical para o controle de constitucionalidade seria a actio 

popularis” 19. No entanto, o projeto não foi aprovado e o instituto foi esquecido. 

 Durante a Constituinte de 1988, diversos cidadãos reviveram o projeto de Nilo 

Alvarenga e buscaram introduzir na Constituição da República uma ação popular de 

inconstitucionalidade20.   

 Em sentido contrário, o Anteprojeto Constitucional, elaborado pela Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto n. 91.450, de 18 de 

julho de 1985, apresentava o seguinte dispositivo: 

 

Art. 311 – Incumbe ao Procurador-Geral da República:  

III – representar para a declaração de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. 

 

 Percebe-se, então, que a proposta inicial era manter o controle de 

constitucionalidade concentrado apenas por iniciativa do Procurador-Geral da 

                                                                 
18

 Projeto do Deputado Nilo Alvarenga, de 20.12.1933, in: Anais da Assembléia Nacional Constituinte, 

Rio de Janeiro, volume III, 1935, p.513. 

19
 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 

Direito Constitucional. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 220. 

20
 Projeto de emenda nº 300811-8 do Constituinte Vilson Souza. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol -100.pdf>, acesso em 

17.11.2014. 
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República. Contudo, seria necessário dar-lhe maior independência, para exercer 

suas funções com autonomia 21. 

 A discussão referente à discricionariedade do Parquet em encaminhar a 

representação interventiva da Constituição anterior foi trazida a todas as ações do 

controle concentrado durante a Constituinte de 1988. Michel Temer, entre outros, 

buscou que, caso a inconstitucionalidade fosse suscitada ao PGR por qualquer 

pessoa jurídica de direito público, o Procurador-Geral da República estaria obrigado 

a encaminhar a representação de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal 

Federal 22 . Isto porque, em tese, qualquer pessoa jurídica de direito público 

objetivaria o interesse público. 

 Paralelamente, durante as audiências da Subcomissão do Poder Judiciário e 

na Comissão de Sistematização, questionou-se que apenas o Procurador-Geral da 

República ocupasse a legitimidade ativa. 

 Para muitos, o controle de constitucionalidade deveria ser considerado como 

corolário da democracia, e a sua legitimação ativa deveria ser  expandida. Neste 

sentido, Ronald Dworkin afirmou que o controle de constitucionalidade contribui para 

desenvolver e assegurar o sistema democrático 23 . Dessa forma, quanto mais 

legitimados ativos no controle de constitucionalidade, mais acesso à jurisdição 

constitucional e, consequentemente, uma democracia mais fortalecida. 

 Vejamos as palavras de GUSTAVO BINENBOJM: 

 

“A missão do Tribunal Constitucional se projeta, assim, para além da 
mera função de legislador negativo, guardião da coerência sistema 
do ordenamento jurídico. Seu papel é o de articular o debate 

                                                                 
21

 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/3%20-
%20COMISSÃO%20DA%20ORGANIZAÇÃO%20DOS%20PODERES.pdf>, acesso em 22.11.2014,  

p. 29. 

22
 Discussão da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, integrante da Comissão da 

Organização e Sistema de Governo. Disponível em 

<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp>, acesso em 17.11.2014, pp. 24-
25. 

23
 DWORKIN, Ronald. Equality, Democracy and Constitution: We the people in Court, in Alberta Law 

Review, 28, 1990 apud BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira:  
Legitimidade democrática e instrumentos de realização. 4ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar,  
2014, p. 90. 
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público em torno dos princípios constitucionais, constrangendo 
os agentes políticos e levá-los em conta no desenrolar do 
processo democrático” 24. 

 

  Assim, buscava-se, ao ampliar as ações de jurisdição constitucional e 

seus legitimados, proteger a democracia e tutelar o ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme defendido pelo Constituinte ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO: 

 

 “Lembro a V. Exa. as modernas formas de controle de 
constitucionalidade, que seriam muito bem-vindas em nossas 
sugestões, porque o espírito que as anime é, realmente, o de fazer 
um fechamento no sistema, de tal forma que toda lei, todo ato 
normativo inconstitucional, possa, por ação, por omissão ou 
nos moldes tradicionais, ser objeto de arguição” 25. 

 

 No mesmo sentido, expôs o Constituinte NELTON FRIEDRICH: 

 

“Se nós buscarmos esse horizonte do estado de direito democrático 
e social, é preciso que tenhamos instrumentos céleres, rápidos e 
eficazes para o controle de constitucionalidade. E aí se trata da 
constitucionalidade em tese, da inconstitucionalidade incidental e da 
inconstitucionalidade em omissão que será – quem sabe? – o grande 
avanço nesta área da nova Constituição” 26. 

 

 Dessa forma, buscando que todas as normas inconstitucionais pudessem ser 

objeto de arguição e zelando pelo sistema democrático, o referido Constituinte 

Nelton Friedrich apresentou a emenda CS05589-6 27. Esta legitimava para ajuizar a 

ação direta de inconstitucionalidade o Presidente da República, o Procurador-Geral 

da República, cinquenta Deputados, vinte Senadores, Assembleia Legislativa, por 

decisão da maioria de seus membros, dez mil cidadãos, entidades associativas de 

âmbito nacional, criados por lei e com mais de um ano de funcionamento e Defensor 

                                                                 
24

 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: Legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. 4ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 82. 

25
 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: Legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. 4ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 27. 

26
 Idem, p. 222. 

27
 Disponível em <http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol -

222.pdf>, acesso em 20.11.2014, pp. 1341-1343. 
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do Povo, nas questões que lhe fossem pertinentes. Com a mesma finalidade, foi 

proposta a emenda 3S0882-0 28 pelo Constituinte Itamar Franco 29, que legitimava, 

entre outros, os cidadãos. 

 Vejamos, também, as palavras do Constituinte JARBAS PASSARINHO: 

 

“Porque nos últimos anos, a rigor, o Supremo Tribunal Federal não 
teve condições de estabelecer controle constitucional. A única parte 
legitimada para propor ação direta de inconstitucionalidade, hoje, 
pela Constituição, é o Procurador-Geral da República, que tem juízo 
de encaminhar ou não essa representação. Conforme este texto, 
estão elevando de uma para onze as partes legitimadas para se 
propor a ação da inconstitucionalidade. E quem são essas partes? 
Num item só estão todos os Governadores, em outro estão todas as 
Assembleias Legislativas, a OAB, o Senado Federal, a Câmara dos 
Deputados, todos os partidos políticos e as confederações sindicais. 
Não há democracia sem o controle da constitucionalidade . Não 

há democracia sem um tribunal capaz de resolver os conflitos entre 
os poderes assegurar o cumprimento da lei constitucional”  

  

 Isto posto, visando garantir maior legitimação ao controle de 

constitucionalidade, aceitou-se conceder a legitimidade a diferentes órgãos da 

sociedade, concretizando-se a ideia de democracia, buscando-se defender não 

apenas o ordenamento jurídico e zelar pela supremacia da Constituição da 

República, mas também garantir os direitos elencados ao longo da Constituição. 

 Entretanto, fazia-se necessário definir quais representantes da sociedade 

poderiam deflagrar a jurisdição constitucional. 

 Após a promulgação da Constituição, em 05 de outubro de 1988, pôde-se 

observar que o rol de legitimados ao ensejo do controle concentrado foi ampliado, 

conforme o artigo, in verbis: 

Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade: 
I - o Presidente da República; 

                                                                 
28

 Disponível em <http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol -
102.pdf>, acesso em 20.11.2014. 

29
 “São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade: I – O Presidente da República; II – 

o Primeiro-Ministro; III – a mesa do Senado Federal; IV – a Mesa da Câmara dos Deputados; V – a 

Mesa das Assembleias estaduais; VI – os Governadores de Estado; VII – os Tribunais Superiores; 
VIII – os Tribunais de Justiça; IX – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; X – os  
partidos políticos com representação no Congresso Nacional; XI – o Procurador Geral da República;  

XII – cinco mil cidadãos”. 
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II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa; 
V - o Governador de Estado; 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 A Constituinte de 1988 consagrou os Poderes Públicos como legitimados para 

deflagrar a jurisdição Constitucional. Entre eles, o Presidente da República, os 

Governadores de Estados-membros, a Mesa do Senado Federal, da Câmara dos 

Deputados e das Assembleias Legislativas dos Estados-membros. Assim, poderiam 

iniciar o controle concentrado os membros dos Poderes Executivo e Legislativo de 

âmbito Federal e Estadual. Os quatro legitimados exerceriam sua representatividade 

majoritária no controle de constitucionalidade, garantindo o sistema democrático. 

 O Procurador-Geral da República foi mantido como legitimado ativo. No 

entanto, positivou-se um rol de garantias e prerrogativas para sua independência, 

tais quais a impossibilidade de demissão ad nutum pelo Presidente da República 30. 

O artigo 127 da CRFB/88 definiu o Ministério Público: 

 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 

 

 Dessa forma, tem-se que o Procurador-Geral da República, ao exercer a 

chefia do Ministério Público da União, deve zelar pelo ordenamento jurídico, a 

democracia e os interesses sociais e individuais indisponíveis sendo, portanto, 

necessária a sua legitimação ativa no controle de constitucionalidade concentrado. 

                                                                 
30

 Constituição da República de 1988: Art. 128: [...] § 1º - O Ministério Público da União tem por chefe 
o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da 
carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos 

membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.  § 2º - A 
destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser 
precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. 
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 A Constituição da República elencou como legitimado o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Acredita-se que, ao legitimar o referido órgão 

representativo, buscava-se efetivar os direitos presentes na Constituição, 

“independentemente de interesses corporativos”, conforme lecionado pelo ex-

presidente do Conselho Federal da OAB, Cezar Britto 31. A Constituição de 1988 

definiu a advocacia como função essencial ao exercício da democracia e da justiça, 

dessa forma, a sua entidade representativa, a OAB, ao ser legitimada, exerce papel 

decisivo no sistema democrático. Da mesma forma, dispõe o artigo 44, I da Lei n. 

8906, de 1994: 

 

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por 
finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático 
de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa 
aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; 

 

 Durante a Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, propôs-

se que não apenas o Conselho Federal da OAB fosse legitimado, mas também os 

Conselhos Seccionais da OAB 32. A proposta foi amplamente rejeitada. Isto porque 

se ampliaria demasiadamente o rol de legitimados. O Constituinte NELSON 

CARNEIRO assim ilustrou: 

 

“Não há como aceitar esta emenda por melhores que sejam os 
propósitos de S. Exª. Se há arguição de inconstitucionalidade a ser 
feita por um Conselho Regional, ele a submete ao Conselho Federal, 
que a filtra. Depois, o Conselho Federal a submete ao Supremo 
Tribunal Federal. Não há de ser o Conselho Regional que irá dirigir-
se ao STF num caso dessa relevância. [...] Não há como atribuir a 
mais 23 secções da Ordem dos Advogados tal possibilidade. [...] 
Então, não se fará mais nada no Supremo Tribunal Federal, senão 
aceitar emendas de inconstitucionalidade, pois já está muito elevado 
o número de pessoas e entidades que podem apresentar tais 

                                                                 
31

 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115821>, 
acesso em 20.11.2014. 

32
 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9b%20 -

%20SISTEMATIZAÇÃO.pdf>, acesso em 22.11.2014, p. 994. 
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pedidos. Aumentando mais 23, se antes sofríamos por escassez, 
agora vamos sofrer por abundância” 33. 

 

 Por conseguinte, o Conselho Federal da OAB realizaria o fi ltro das questões 

suscitadas pelos Conselhos Seccionais. Assim, o Supremo Tribunal Federal não 

ficaria sobrecarregado, em função de diversos legitimados ativos. 

 No tocante aos Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional, 

cabe analisar que estes exercem função essencial. Primeiramente, por serem 

essenciais ao exercício da democracia, sendo aqueles que indicarão possíveis 

representantes do povo, a serem eleitos pelo sufrágio. Em segundo lugar, zelam 

pela proteção ao direito das minorias, conforme salientado por jurisprudência do 

STF: 

  

“A posição institucional dos Partidos Políticos no sistema consagrado 
pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante 
instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o 
STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da 
Carta Política quanto pela defesa da integridade jurídica do 
ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da República” 34. 

  

 Alguns países adotavam modelo que legitimava um número de 

parlamentares35. A Constituinte de 1988 optou por garantir o direito de propositura 

aos partidos que tivessem até mesmo um único representante eleito36. Dessa forma, 

seria possível garantir que aqueles que o elegessem tivessem seus direitos 

representados.  

                                                                 
33

 Idem, p. 994-995. 
34

 STF. Tribunal Pleno, ADI n. 1096/RS – Rio Grande do Sul. Rel. Min Celso de Mello, Julgamento em 
16.03.1995, DJ 22.09.1995. 

35
 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 

Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco, 5ª Ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2010, p.  
1271. 

36
 Durante a Constituinte, chegou-se a discutir proposta de emenda nº 57 de Antonio Marimoto, na 

qual os partidos políticos não necessitariam ter representantes eleitos no Congresso Nacional.  
Buscando assim, não discriminar entre os partidos legalmente constituídos. A proposta foi feita 

durante reunião da Comissão de Sistematização, disponível em 
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9a%20 -%20SISTEMATIZAÇÃO.pdf>, 
acesso em 18.11.2014, pp. 415-416. 
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 Também elencados no artigo 103 da Constituição da República estão as 

confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. O presente 

inciso foi alvo de grande discussão durante a ANC de 1988. 

 O Constituinte Nelton Friedrich propôs a inclusão das entidades de classe de 

âmbito nacional. Citou como exemplos de entidades relevantes a União Nacional 

dos Estudantes e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 37 . Alguns 

constituintes, como Nelson Carneiro e Bernardo Cabral se opuseram por acreditar 

que em muito se ampliaria a legitimidade38 e,   que não seria favorável ao controle 

por abarcar demasiadas instituições. No entanto, a proposta foi positivada no inciso 

IX da CRFB/88. 

 O grande problema com relação a esse legitimado é a sua conceituação. Até 

ser incluída na Constituição da República, não havia uma definição de entidades de 

classe de âmbito nacional, consoante as palavras do Ministro GILMAR FERREIRA 

MENDES: 

 

“O conceito de entidade de classe de âmbito nacional abarca um 
grupo amplo e diferenciado de associações que não podem ser 
distinguidas de maneira simples. [...] Na decisão de 5 de abril de 
1989, tentou o Tribunal precisar o conceito de entidade de classe, ao 
explicitar que é apenas a associação de pessoas que em essência 
representa o interesse comum de uma determinada categoria. [...] 
‘não se configuram como entidades de classe aquelas instituições 
que são integradas por membros vinculados à extratos sociais, 
profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, 
individualmente considerados, relevam-se contrastantes’” 39. 

 

 As confederações de classe, por sua vez, seriam entidades que reúnem ao 

menos três federações sindicais de uma mesma categoria profissional ou 

econômica. Sua inclusão no artigo 103 da CRFB/88 encontra o seguinte respaldo:  

  

                                                                 
37

 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9b%20 -
%20SISTEMATIZAÇÃO.pdf>, acesso em 15.11.2014, pp. 994-995. 
38

 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9b%20 -

%20SISTEMATIZAÇÃO.pdf>, acesso em 15.11.2014, pp. 995-997. 

39
 MENDES, Gilmar Ferreira. ADIN – O Direito de Propositura das Confederações Sindicais e das 

Entidades de Classe de âmbito Nacional in Revista Trimestral de Direito Público nº 7/1994. Malheiros  

Editores, pp. 161-162.  
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 “Empregadores e empregados, através de suas entidades máximas, 
devem também ser titulares da ação direta de inconstitucionalidade. 
Na relação do artigo 75, faltam, exatamente, as categorias 
profissionais e econômicas” 40. 
 

 Assim sendo, representam parte da sociedade, em âmbito profissional, 

conforme exposto em julgado do Supremo Tribunal Federal: 

 

“A participação da sociedade civil organizada nos processos de 
controle abstrato de constitucionalidade deve ser estimulada, como 
consectário de uma sociedade aberta dos intérpretes da 
Constituição, na percepção doutrinária de Peter Häberle, mercê de o 
incremento do rol dos legitimados à fiscalização abstrata das leis 
indicar esse novel sentimento constitucional. In casu, a entidade 
proponente da ação sub judice possuir ampla gama de associados, 
distribuídos por todo o território nacional, e que representam a 
integralidade da categoria interessada, qual seja, a dos servidores 
públicos federais dos órgãos de proteção ao meio ambiente” 41. 
 
 
 

 No mesmo sentido, o Constituinte Marcondes Gadelha afirmou “a significação 

dessas associações, que são elementos imprescindíveis para que a sociedade 

possa efetivamente garantir seus direitos” 42 . Desta forma, evidencia-se a 

necessidade da legitimação das confederações sindicais e das entidades de âmbito 

nacional para o sistema democrático. 

 Contudo, as entidades de classe necessitam atender a um requisito 

construído pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para 

ser classificada como de âmbito nacional, precisarão representar associados de, no 

mínimo, nove Estados-membros 43. 

                                                                 

40
  Justificativa da Emenda 3S0771-8 do Deputado José Santana de V asconcellos. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol -102.pdf>, acesso em 
22.11.2014. 

41
 STF, Tribunal Pleno. ADI n. 4.029, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 08.03.2012, DJE de 

27.06.2012. 

42
 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/9c%20-

%20SISTEMATIZAÇÃO.pdf>, acesso em 21.11.2014, p. 272 

43
 MENDES, Gilmar Ferreira. ADIN – O Direito de Propositura das Confederações Sindicais e das 

Entidades de Classe de âmbito Nacional in Revista Trimestral de Direito Público nº 7/1994. Malheiros  

Editores. 
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 Destarte, o Constituinte de 1988 optou por expandir o rol de legitimados para 

a propositura das ações do controle de constitucionalidade concentrado, visando 

entidades ou pessoas que demonstrassem representatividade e uma função de 

resguardar o sistema democrático e o ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.4. As alterações ao Controle de Constitucionalidade Concentrado previsto 

na CRFB/88 

 

 No mesmo sentido, objetivando proteger o ordenamento jurídico brasileiro e 

as ações do controle concentrado, sobreveio a Emenda à Constituição n. 3, de 1993.  

A referida emenda instituiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 44. 

Essa ação é uma espécie do controle concentrado, tendo como órgão competente 

para apreciação o Supremo Tribunal Federal. Apesar das similaridades com a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, apresenta objeto distinto. Conforme lecionado por 

ALEXANDRE DE MORAES: 

 

“Nesse ponto, situa-se a finalidade precípua da ação declaratória de 
constitucionalidade: transformar a presunção relativa de 
constitucionalidade em presunção absoluta, em virtude de seus 
efeitos vinculantes” 45. 

  

 Quando da sua criação, definiu-se que apenas figurariam como legitimados o 

Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos 

Deputados e o Procurador-Geral da República.  

 Cumpre destacar que, inicialmente, a alteração fazia parte da Proposta de 

Emenda à Constituição n. 130, de 1992 de iniciativa do Deputado Roberto Campos. 

                                                                 

44
  Constituição da República de 1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 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;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

3, de 1993)”. 

 
45

 MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais; Garantia suprema da 

Constituição. 1ª Ed., São Paulo: Atlas, 2000. p. 243. 



 27 

Nessa proposta, os legitimados da ADC seriam os mesmos da ADI. No entanto, o rol 

foi modificado, sendo a alteração aprovada para abarcar apenas quatro legitimados. 

 Tal modificação somente ocorreu com a EC n. 45/2004. A referida Emenda 

Constitucional introduziu alterações na legitimação ao ensejo da jurisdição 

constitucional. O rol da ADC foi ampliado, igualando-se aos mesmos legitimados da 

ADI. Acrescentou, também, a legitimação da Câmara Legislativa e do Governador 

do Distrito Federal, conforme já disposto no artigo 2º, IV e V da Lei n. 9.868/99 e a 

jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal.  

 Diante de tais inovações, o rol de legitimados a deflagrar a jurisdição 

constitucional foi ampliado com a CRFB/88 e, consequentemente, o número de 

processos do controle de constitucionalidade concentrado também cresceu. 

 Durante a Constituinte de 1988, discutiram-se duas possíveis opções para 

minimizar os efeitos da ampliação da legitimidade. A primeira, era a criação de um 

Tribunal Constitucional, que teria como competência apenas a jurisdição 

constitucional. Dessa forma, retirar-se-ia a competência do Supremo Tribunal 

Federal 46, consoante o explicitado pelo Ministro NELSON JOBIM: 

 

“Não seriam essas inconstitucionalidades da competência do 
Supremo Tribunal Federal, mas, sim, de uma Corte nova, cuja 
criação urge no País: o Tribunal Constitucional, com competência 
para definir, autônoma e paralelamente aos Poderes da República, 
não só a inconstitucionalidade da norma, ou ato normativo, mas a 
inconstitucionalidade por omissão e a inconstitucionalidade por ação 
– conceitos absolutamente novos, que criam o instituto que 
possibilita maior oxigenação do Poder e maior penetração do 
cidadão, consequentemente da sociedade, no controle do Estado” 47. 

 

 A segunda opção era a ampliação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

com a diminuição da competência recursal, conforme as palavras do Ministro 

SYDNEY SANCHES: 

                                                                 
46

 Artigo 14 do Anteprojeto de Constituição elaborado pela III Comissão de organização dos poderes 
e Sistema de Governo, disponível em < 
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol -114.pdf>, acesso em 

12.11.2014.  
47

 Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup53anc01mai1987.pdf#page=128>, 
acesso em 20.11.2014, p. 112. 



 28 

 

“Se os Srs. Constituintes entenderem que a composição do Poder 
Judiciário deve ser ampliada, ante a possibilidade de acesso de 
maior número de ações diretas de inconstitucionalidade – o que, sem 
dúvida alguma, alargaria a competência – por certo se lembrarão de 
que essa ampliação não pode ser expressiva a ponto de conduzir ao 
gigantismo e dificultar as sessões plenárias, inclusive as 
administrativas, ou que torne instável a jurisprudência conforme 
composições ocasionais. [...] Mas, para que essa ampliação da 
competência – não do Supremo, mas da legitimidade ativa de quem 
pode propor essa ação direta – aconteça, a absolutamente inevitável, 
a meu ver, a redução da competência recursal do Supremo Tribunal 
Federal” 48. 

 

 Ocorre que,  a Constituição da República manteve a competência recursal do 

Supremo Tribunal Federal, com o mesmo número de Ministros. Ademais, ampliou as 

ações do controle de constitucionalidade concentrado e o rol de legitimados.  

 Conforme previsto nas discussões da Assembleia Constituinte de 1988, após 

a promulgação da nova Constituição, diversos legitimados foram incluídos neste rol 

e, com anseio de participação democrática e visando exercer sua 

representatividade, deflagraram a jurisdição constitucional. Dessa forma, fez-se 

necessário controlar a quantidade de processos deflagrados.  

 O Projeto “Supremo em Números” demonstra que entre 1989 e 1990, em 

números absolutos, os processos de jurisdição consti tucional foram extremamente 

altos, justificando a procura de uma metodologia para diminuí-los – o  que ocorreu 

após a adoção pela Corte, a partir de 1991, de um critério objetivando reduzir o 

número de ações iniciadas. Apesar de não haver uma relação direta entre tais fatos, 

é possível acreditar que tais números diminuíram, em parte, em razão da 

metodologia implementada pelo Supremo Tribunal Federal.  

 O gráfico abaixo apresenta a quantidade de processos de controle de 

constitucionalidade por ano49: 

                                                                 
48

 Disponível em <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/3%20-
%20COMISSÃO%20DA%20ORGANIZAÇÃO%20DOS%20PODERES.pdf>, acesso em 16.11.2014,  

p. 33-35. 

49
 Gráfico retirado do “I Relatório Supremo em Números: O Múltiplo Supremo”. FALCÃO, Joaquim; 

WERNECK, Diego Arguelhes; CERDEIRA, Pablo de Camargo. “I Relatório Supremo em Números: O 

Múltiplo Supremo”, p. 40 Disponível em 
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 Apesar da Constituição não ter feito qualquer diferenciação entre os 

legitimados ativos, o Supremo Tribunal Federal construiu jurisprudencialmente uma 

segmentação entre legitimados universais e legitimados especiais. Pode-se 

entender que a metodologia adotada foi resultado do amplo número de processos 

iniciados.  

 Dessa forma, os legitimados universais seriam aqueles que, em face da suas 

atribuições institucionais, poderiam deflagrar o controle abstrato sobre qualquer 

tema que julgassem necessário. Em contrapartida, os legitimados especiais são 

aqueles que devem demonstrar pertinência temática, isto é, “um nexo de afinidade 

entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação direta e o conteúdo 

material da norma por ela impugnada nessa sede processual” 50. 

 Ademais, justificou-se, como ratio deste posicionamento, o interesse em ver a 

norma impugnada, conforme explica o Ministro MARCO AURÉLIO, em sede de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade:  

 

                                                                                                                                                                                                           
<http://bibliotecadigital. fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10312/ I%20Relat%C3%B3rio%20do%2
0Supremo%20em%20N%C3%BAmeros.pdf?sequence=1>. Acesso em 19.11.2014.  
50

 STF, Tribunal Pleno. ADI 1096 MC/RS – Rio Grande do Sul. Rel. Min Celso de Mello. Julgamento 

em 16.03.1995. DJ 22.09.1995. 
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“No tocante à legitimação para ação direta de inconstitucionalidade, 
esta Corte precisa adotar um política judiciária que seja até mesmo 
pedagógica. Esta política judiciária deve ter presente o interesse da 
parte legitimada pelo artigo 103. [...] Mas não há o interesse da 
associação em impugnar, sob o ângulo da inconstitucionalidade, este 
dispositivo. [...] Se estivesse, aqui, a me defrontar com uma ação 
direta, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, ajuizada pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não teria a 
menor dúvida em caminhar no sentido da apreciação do fundo do 
pedido, mas não estou. Estou me defrontando com demanda 
ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Não vejo, da 
parte da Associação, essa legitimidade. A classe não tem interesse, 
data vênia, na impugnação veiculada” 51. 

 

 Observa-se, então, que para alguns legitimados não basta o interesse em ver 

a norma inconstitucional impugnada, mas também deve haver uma relação objetiva 

entre o legitimado e a norma. 

 O Supremo Tribunal Federal definiu que os legitimados especiais seriam o 

Governador do Estado-membro ou do Distrito Federal, a Mesa da Assembleia 

Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Confederações 

sindicais ou entidade de classe de âmbito nacional 52. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
51

 STF, Tribunal Pleno. ADI 396 MC/RS – Rio Grande do Sul. Rel. Min Paulo Brossard. Julgamento 
em 22.11.1990, DJ 22.11.2002. 

52
 STF, Tribunal Pleno. ADI 1096 MC/RS – Rio Grande do Sul. Rel. Min Celso de Mello. Julgamento 

em 16.03.1995. DJ 22.09.1995: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vínculo de 
pertinência temática à condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade ativa ad 

causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, 
por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do 

Distrito Federal. Precedentes”. 
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CAPÍTULO 2: A CONSTITUCIONALIDADE DA PEC Nº 99/2011  

 

 Em 2011, o Deputado Federal João Campos apresentou Proposta de Emenda 

à Constituição, que recebeu o número 99/2011. A referida PEC tem como objetivo 

incluir um novo legitimado ativo ao controle de constitucionalidade concentrado: as 

Associações Religiosas de âmbito nacional. Atualmente, a proposta está em 

tramitação perante o Congresso Nacional.  

 Insta lembrar a nova redação proposta, já referida em nossa introdução. Caso 

aprovada a PEC, o artigo 103 da CRFB/88 passará a ter a seguinte redação: 

 

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

X – as associações religiosas de âmbito nacional”. 

 

 Para analisar a constitucionalidade da PEC nº 99/2011, faz-se necessário 

entender o Poder Constituinte e realizar uma verificação da consonância entre a 

proposta e os limites ao poder reformador.  

 

2.1. Os Limites ao Poder Constituinte Derivado na CRFB/88 

 

 A CRFB/88 estabelece, em seu artigo 1º, que “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. Dessa forma, em uma democracia, o poder constituinte é decorrente 

do povo e se divide entre originário e derivado. 

 O poder constituinte originário é responsável pela criação de uma nova 

Constituição, através de uma Assembleia Constituinte. Ele é inicial, incondicionado 

na forma e ilimitado juridicamente. Em contrapartida, o poder constituinte derivado 

extrai sua força da Constituição. Pode ser decorrente, concedendo a capacidade de 

auto-organização aos Estados-membros, ou de Reforma, que objetiva alterar a 

Constituição vigente.  



 32 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, a Constituição é dotada de maior 

rigidez, sendo seu processo de alteração mais difícil do que o de normas 

infraconstitucionais. A Constituição da República de 1988 prevê duas formas de 

alteração. A primeira, através de Emendas de Revisão53, a segunda, por meio de 

Emendas à Constituição. 

 As Emendas Constitucionais são limitadas na matéria e condicionadas na 

forma, consoante disposto no artigo 60 da CRFB/88, in verbis: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros. 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. 

 

 

 Observa-se, então, que há requisitos formais para sua aprovação (incisos I, II 

e III, parágrafos 2º, 3º e 5º), circunstanciais (parágrafo 1º) e materiais (parágrafo 4º). 

Assim sendo, todas as propostas de emenda à Constituição deverão observar tais 

requisitos. Caso não os observe, incidirá em inconstitucionalidade. A 

inconstitucionalidade pode ser formal, por vício procedimental, ou material, por violar 

                                                                 
53

 Constituição da República de 1988: ADCT – “Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após 

cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros 
do Congresso Nacional, em sessão unicameral”.  Entre março e junho de 1994 foram aprovadas seis 
emendas de Revisão. No entanto, na ADI 191, o STF definiu que não seriam realizadas novas 

emendas de Revisão. 
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os limites materiais previstos no parágrafo 4º do artigo 60 da Consti tuição da 

República de 1988. 

 

2.2 Possíveis violações aos limites materiais  

 

 Todas as Propostas de Emenda à Constituição deverão ser aprovadas pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que exercerá o controle 

de constitucionalidade preventivo. Em abril de 2013, a PEC nº 99/2011 foi analisada 

pela CCJ, que a aprovou após o parecer do Relator Deputado BONIFÁCIO DE 

ANDRADA: 

 

“Compete a este Órgão Técnico o exame da sua admissibilidade, a 
teor do disposto no art. 202, caput, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. Analisando-a sob esse aspecto, não vislumbro 
nenhuma ofensa às cláusulas invioláveis do texto constitucional, à 
luz do disposto no art. 60 da Constituição Federal. A proposta em 
consideração não ofende a forma federativa de Estado, o voto direito, 
secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos 

e garantias individuais” 54. 

 

 Neste capítulo, discutir-se-á se, no que se refere à PEC nº 99/2011, apenas 

os limites materiais, analisando-se, portanto, se o parecer da CCJ foi adequado.  

 O parágrafo 4º do artigo 60 da CRFB/88 define matérias sobre as quais a 

emenda não poderá tender a abolir. Os incisos deste parágrafo são denominados de 

“cláusulas pétreas”, portanto, imutáveis55. 

 A primeira limitação é a forma federativa do Estado. A federação brasileira é 

composta pela União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal, segundo os 

artigos 1º e 1856 da Constituição da República, que são dotados de autonomia em 

                                                                 
54

 Parecer do Deputado Relator Bonifácia de Andrada à PEC nº 99/2011. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=998401&filename=PRL+1
+CCJC+%3D%3E+PEC+99/2011>, acesso em 21.11.2014, p. 2. 
55

 Importante observar que é possível emenda que modifique as matérias de cláusula pétrea, desde 

que para abranger e nunca para suprimir.  
56

 Constituição da República de 1988: “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” e “Art. 18. A organização político-administrativa da República 
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três vertentes: auto-organização, autoadministração e autogoverno. Ademais, as 

competências distribuídas entre tais entes federativos também são protegidas pela 

cláusula pétrea. 

 Analisando-se a PEC nº 99/2011, ao alterar os legitimados para a propositura 

das ações do controle concentrado, pode-se afirmar que não estaria ferindo o pacto 

federativo, de modo que não haveria que se falar em violação desta cláusula. 

 O segundo núcleo protegido é o voto direto, secreto, universal e periódico. 

Objetiva-se garantir a expressão da participação política, isto é, o sufrágio. Como o 

poder emana do povo, e este, em grande parcela o exerce por seus representantes, 

é vital proteger o direito ao voto na forma em que foi concebido pela Constituição. 

Após tal definição, pode-se verificar que a PEC nº 99/2011 em nada alteraria esta 

matéria. 

 Em seguida, o constituinte originário buscou garantir a separação de poderes. 

Este mecanismo é um dos corolários da democracia. Diversos pensadores como 

Montesquieu 57  e Alexander Hamilton 58  buscaram construir conceitos que 

garantissem o controle entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

 O Texto Constitucional vigente garantiu que os poderes são independentes e 

harmônicos entre si. Dessa forma, cada Poder da República exercerá funções 

típicas e atípicas, mantendo-se um equilíbrio de forças. Ao elencar a separação de 

poderes como cláusula pétrea, também está salvaguardando as imunidades e 

prerrogativas de cada Poder. A PEC nº 99/2011 trata de uma ação de âmbito do 

Poder Judiciário. No entanto, apenas elenca mais um legitimado, não alterando as 

funções e mecanismos de controle. Dessa forma, não pode ser considerada 

contrária a este dispositivo. 

                                                                                                                                                                                                           
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Munic ípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição”. 

 
57

 MONTESQUIEU, Charles L. S. O Espírito das Leis. Tradução Jean Melville, 2002, editora Martin 
Claret, pp. 164-176. 

58
 HAMILTON, Alexander. O Federalista. Editora Líder, Belo Horizonte, pp. 298 – 309. 
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 A última cláusula pétrea é referente aos direitos e garantias individuais. Os 

direitos fundamentais são classicamente divididos entre gerações ou dimensões59. A 

primeira dimensão de direitos seria a individual, na qual o Estado tem o dever de 

não-intervenção. Um exemplo seria o direito à propriedade. A segunda dimensão 

seria a dos direitos sociais, que necessitam de uma garantia prestacional do Estado, 

como a saúde. A terceira dimensão são os direitos difusos, de natureza indivisível, 

como o acesso à cultura.  

Caso seja realizada uma interpretação literal do dispositivo consistente nesta 

última cláusula pétrea, entender-se-á que apenas estão abarcados os direitos de 1ª 

dimensão, previstos no Capítulo I do Título II da Constituição da República 

Federativa do Brasil, “DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS”. 

No entanto, parte da doutrina e da jurisprudência defende que os direitos sociais 

devem ser compreendidos enquanto cláusula pétrea 60, não sendo possível uma 

análise restritiva. 

 A Proposta de Emenda à Constituição do Deputado João Campos dispõe que 

Associações Religiosas de âmbito nacional poderiam deflagrar a jurisdição 

constitucional.  

 Aqui, apresenta-se o problema da PEC ser contrária à laicidade do Estado. 

Este princípio, adotado pela Constituição, zela por dois direitos fundamentais: o de 

liberdade religiosa e o de igualdade.  

 Desde 1890, jaz no Brasil o Estado laico 61, ou seja, a total separação entre 

Estado e Igreja. Na Constituição de 1988, a previsão da laicidade do Estado 

encontra-se no artigo 19, I, in verbis: 

                                                                 

59
 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e direito constitucional internacional. 11ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

60
 Neste sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: 

contributo para um balanço aos 25 anos da Constituição Federal de 1988. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/artigo_Ingo_DF_sociais_P
ETROPOLIS_final_01_09_08.pdf> Acessado em 19.11.2014. 

 
61

 Decreto 119-A: “Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, 
expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e 

crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento,  por 
motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas”. 
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Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público. 

 

 Ou seja, o princípio do Estado Laico deve ser entendido com uma dupla 

função. A primeira seria uma cláusula de não associação do Estado brasileiro com 

entidades religiosas, garantindo uma separação, de modo que a religião não teria 

interferência no Estado brasileiro. Em contrapartida, a segunda função protegeria as 

entidades religiosas, não podendo o Estado intervir ou impedir o seu funcionamento. 

Nesse sentido, vejamos o lecionado por DANIEL SARMENTO: 

 “A laicidade também protege o Estado de influências indevidas 
provenientes da seara religiosa, impedindo todo o tipo de confusão 
entre o poder secular e democrático, em que estão investidas as 
autoridades públicas, e qualquer confissão religiosa, inclusive a 

majoritária” 62. 

 

 Mesmo que, desde 1890, o Estado seja separado da Igreja, todas as 

Constituições brasileiras, “com exceção da 1ª Constituição Republicana de 1891 e 

da Constituição autoritária de 1937, invocaram em seus preâmbulos, 

expressamente, a proteção de Deus” 63.  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade 
e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 

a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL. 

 

                                                                 
62

 SARMENTO, Daniel. O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado in Revista Eletrônica 

PRPE, Maio de 2007. p. 3. 

63
 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 7ª ed. 

atualizada até a EC nº 55/07, São Paulo: Atlas, 2007, p. 52.  
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 Durante a Assembleia Constituinte Nacional, buscou-se suprimir a expressão 

sob a proteção de Deus; contudo, na Comissão de Sistematização, a emenda foi a  

rejeitada por 74 votos contra um 64. Ainda assim, não é possível entender que a 

expressão afrontaria o Estado Laico, uma vez que o preâmbulo não é dotado de 

força normativa, criando direitos ou deveres, consoante salientado pelo STF: 

  

“Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação 
da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução 
obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa [...] 
Só não invoca a proteção de Deus. Essa invocação, todavia, posta 
no preâmbulo da Constituição Federal, reflete, simplesmente um 
sentimento deísta e religioso, que na se encontra inscrito na 
Constituição, mesmo porque o Estado brasileiro é laico, consagrando 
a Constituição a liberdade de consciência (C.F., art.5º), certo que 
ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política (C.F., art. 5º, VIII). A Constituição é 
de todos, não se distinguindo entre deístas, agnósticos ou 

ateístas” 65. 

 

 Assim sendo, o Estado laico visaria a proteção das entidades religiosas pelo 

Estado e também a liberdade dos indivíduos em se associarem ou não a uma 

crença, tendo a certeza de que não sofreriam distinção pelo Governo. Protegeria, 

então, os seguintes direitos individuais, previstos no Texto Constitucional: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...] 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 

para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
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  STF, Tribunal Pleno. ADI 2076-5 / AC. Rel. Min. Carlos Velloso. Julgamento em 15.08.2002, DJ de 
08.08.2003. 

65
 STF, Tribunal Pleno. ADI 2076-5 / AC. Rel. Min. Carlos Velloso. Julgamento em 15.08.2002, DJ de 

08.08.2003. 



 38 

 Dessa forma, observa-se que a Constituição da República tutela a liberdade 

de crença (inciso VI), isto é, a possibilidade do indivíduo escolher a sua religião ou 

optar por não ser adepto a nenhuma religião. Ainda, o Estado não pode intervir na 

escolha individual, garantindo o mesmo tratamento a pessoas com escolhas 

distintas, consoante o caput do artigo 5º supramencionado.  

 Cabe analisar se, ao incluir associações religiosas de âmbito nacional, 

estariam sendo violadas a liberdade religiosa e a laicidade do Estado, protegidos por 

cláusula pétrea. 

 De acordo com o autor do Projeto, o Deputado Federal JOÃO CAMPOS, não 

haveria ofensa ao Estado Laico, consoante suas palavras: 

 

“Estamos criando mais um instrumento de proteção de garantias 
constitucionais e corrigindo uma lacuna deixada pelo Constituinte, 
portanto não há nenhuma ofensa à laicidade do Estado, pois não 
estamos tratando de dogmas, ou de doutrinas, ou de valores 
estritamente religiosos, estamos tratando de garantias constitucionais 
que se constituíram em direito fundamental, portanto fortalecendo o 

Estado de Direito” 66. 

  

 Contudo, a Proposta incidiria em violação à igualdade e liberdade de crença. 

É necessário que os legitimados do artigo 103 exerçam representatividade, sendo o 

grande objetivo a democracia. As Associações Religiosas de âmbito nacional são 

dotadas de representatividade, mas contrárias àqueles que não partilham da sua fé. 

E assim, este suporte estatal, claramente, criaria uma distinção, favorecendo apenas 

àqueles que optassem pela crença religiosa, violando a igualdade, que encontra 

respaldo no garantia de Estado Laico, cláusula pétrea. Ademais, feriria o Estado 

Laico, na sua função de não associação, pois criaria uma relação entre a Igreja e o 

Estado. 

 No mesmo sentido, DANIEL SARMENTO entendeu que o crucifixo nos 

Tribunais feriria o Estado Laico: 

                                                                 
66

 Informativo do Deputado Federal João Campos, nº 12, de março/abril de 2013. Disponível em 
<http://www.joaocampos.com.br/wp-content/uploads/2013/08/ Informativo-12.pdf>, acesso em 

22.11.2014, p. 8. 
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“Portanto, a laicidade não incide em termos absolutos, como as 
regras, que tendem a operar de acordo com a lógica do ‘tudo ou 
nada’. Neste quadro, certas medidas que impliquem em algum tipo 
de suporte estatal à religião podem ser consideradas legítimas, se 
forem justificáveis a partir de razões não-religiosas, relacionadas à 
proteção de outros bens jurídicos também acolhidos pela 
Constituição, cujo peso, no caso concreto, sobrepuje a tutela 
constitucional brasileira [...] Enfim, se a Justiça quer ser a casa de 
todas e de todos, o que é fundamental para que ela possa cumprir o 
seu elevado papel no Estado Democrático de Direito, então ela tem 
de evitar ao máximo as confusões simbólicas com confissões 
religiosas, ainda que majoritárias. É o que impõe a Constituição da 
República” 

67
. 

  

 Percebe-se que, para que se flexibilize o princípio da laicidade, seria 

necessário algum outro direito contrapondo-o. Contudo, o acesso à Justiça e a 

representatividade democrática, argumentos uti lizados para justificar a PEC nº 

99/2011, não encontrariam escopo. Isto é, o acesso à Justiça mantém-se aos grupos 

religiosos, não sendo necessário a sua legitimação ativa, conforme será explicado 

mais à frente. Já a representatividade, não pode se opor à garantia de que haverá 

uma separação entre Estado e Igreja, não podendo esta procurar exercer papel de 

legitimidade ativa. 

 Observa-se, então, que a inclusão de Associações Religiosas de âmbito 

nacional no rol de legitimados ativos ao ensejo da jurisdição constitucional seria 

inconstitucional, por violação material ao princípio do Estado Laico na função de não 

associação, da igualdade e da liberdade de crença. 

 Ademais, cabe atentar para a falta de definição de Associação Religiosa de 

âmbito nacional pela legislação brasileira. O Código Civil Brasileiro de 2002  apenas 

dispõe que o Estado não poderá negar o reconhecimento de sua criação68. Isto é, 

diferentemente das entidades representativas legitimadas pelo Constituinte 

                                                                 
67

  SARMENTO, Daniel. O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado in Revista Eletrônica 

PRPE, Maio de 2007. pp. 15-17. 
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 Código Civil de 2002: Art. 44. § 1

o
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funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar -lhes 

reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento.  (Incluído pela 
Lei nº 10.825, de 22.12.2003) 
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originário, as Associações Religiosas gozariam da falta de requisitos para sua 

constituição. Assim, muitas Associações poderiam se organizar visando arguir a 

inconstitucionalidade das normas. 

 Conforme demonstrado, durante a ANC de 1988, a discussão para a 

ampliação do rol de legitimados ativos para a propositura das ações do controle 

concentrado de constitucionalidade tinha por escopo que todas as normas 

inconstitucionais pudessem ser impugnadas e foi concedendo este papel às 

entidades ou pessoas com caráter representativo e democrático. Contudo, não se 

desejou expandir excessivamente. O órgão competente para apreciar o controle, o 

Supremo Tribunal Federal, não conseguiria atender a quantidade de processos 

suscitados por legitimados em demasia. No mesmo sentido, foi necessário adotar 

uma metodologia para restringir a capacidade postulatória dos legitimados, 

consoante apresentado.  

 A inclusão de Associações Religiosas de âmbito nacional, provavelmente, 

aumentaria o número de ações propostas, em face do anseio de participação das 

entidades. As Associações seriam legitimados especiais, devendo demonstrar 

pertinência temática 69. Por mais que vejamos uma vontade do Tribunal em diminuir 

o número de ações, não é possível rejeitar a PEC exclusivamente por esta razão. No 

entanto, após a análise realizada, percebe-se que a Proposta violaria o Estado Laico 

e os direitos individuais preservados pelo artigo 5º da CRFB/88. 

 Na justificação da PEC, o Deputado JOÃO CAMPOS afirma: 

 

“Com este paradigma, considerando que os agentes estatais no 
exercício de suas funções públicas, muitas vezes se arvoram em 
legislar ou expedir normas sobre assuntos que interferem direta ou 
indiretamente no sistema de liberdade religiosa ou de culto nucleado 
na Constituição, faz-se necessário garantir a todas as Associações 
Religiosas de caráter nacional o direito subjetivo de promoverem 
ações para o controle de constitucionalidade de leis ou atos 
normativos, na defesa racional e tolerante dos direitos primordiais 
conferidos a todos os cidadãos indistintamente e coletivamente aos 
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 Informativo do Deputado Federal João Campos, nº 12, de março/abril de 2013. Disponível em 
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membros de um determinado segmento religioso, observados o 

caráter nacional de sua estrutura” 70. 

 

 Vê-se que,  diversas ações que podem ser consideradas com vertente 

religiosa, chegaram ao STF em sede de controle de constitucionalidade concentrado 

e tiveram a participação das Associações Religiosas enquanto Amicus Curiae 71, 

como, por exemplo, no julgamento da ADI nº 3510/DF 72 , que questionava a 

Constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.105/2005, que permitia a pesquisa com 

células-tronco embrionárias. Outro exemplo foi o julgamento da ADPF nº 54/DF 73, 

que questionou se a conduta tipificada no Código Penal como aborto seria aplicada 

à interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Também podemos citar o julgamento 

da ADI nº 4277/DF 74, que julgou constitucional a união homoafetiva. 

  Assim sendo, permite-se a participação das entidades religiosas no controle 

de constitucionalidade concentrado como Amicus Curiae, não havendo prejuízo a 

estas. Até mesmo porque seus representados também o seriam por partidos 

políticos com caráter religioso, que, tendo representação em qualquer das Casas do 

Congresso Nacional, são legitimados ativos a deflagrar a Jurisdição Constitucional.  

 Dessa forma, a PEC nº 99/2011 deve ser considerada inconstitucional, e 

também desnecessária à finalidade a que se propõe, de ampliar o acesso à justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a discutir a constitucionalidade da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 99/2011, de iniciativa do Deputado Federal João Campos. 

A PEC objetiva a inclusão de Associações Religiosas de âmbito nacional no rol de 

legitimados ao ensejo das ações de controle de constitucionalidade concentrado. 

Como forma de viabilizar o estudo proposto, primeiramente foi apresentado o 

conceito de controle de constitucionalidade no Brasil e passou-se a uma análise 

histórica do mecanismo no Brasil. Analisou-se a legitimação ativa ao ensejo da 

jurisdição constitucional na nova Constituição da República, buscando-se entender 

os anseios por participação democrática que levaram ao modelo adotado pela ANC 

de 1988. No entanto, ao ampliar a legitimação ativa, ampliou-se também o número 

de ações propostas. Apresentou-se, então, a metodologia construída pelo Supremo 

Tribunal Federal, na qual,  determinados legitimados deveriam apresentar 

pertinência temática com a norma impugnada. Após a análise, foi possível 

compreender o cenário no qual o STF tem mais ações a julgar do que sua 

capacidade.  

Em seguida, apresentou-se o Poder Constituinte Derivado e os limites a ele 

impostos pela Constituição da República de 1988. Estudou-se se a Proposta de 

Emenda do Deputado João Campos violaria as chamadas “cláusulas pétreas”, em 

especial os Direitos Fundamentais de liberdade religiosa e laicidade do Estado. 

Portanto, a partir da análise efetuada, chega-se a duas conclusões acerca do 

tema proposto. Em primeiro lugar, há uma violação ao princípio da laicidade do 

Estado, na sua vertente da cláusula de não associação, e aos direitos individuais de 

igualdade e liberdade de crença, incidindo, portanto, em inconstitucionalidade por 

vício material. Ademais, conclui-se que a PEC não seria necessária para atingir os 

fins pretendidos, tais quais de representação de parcela da sociedade. Isto porque 

outras entidades como os partidos políticos com representação no Congresso 

Nacional podem realizar o mesmo papel. As Associações Religiosas de âmbito 

nacional seriam ouvidas enquanto Amicus Curiae, e não se buscaria, através do 

acesso à justiça, diminuí-lo, por uma impossibilidade do Supremo em julgar um 

número excessivo de ações. 
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Deve-se, também, entender que o estudo concentrou-se em uma análise 

preliminar da constitucionalidade da PEC nº 99/2011. Buscou-se contribuir para a 

discussão de tema que encontra grande relevância no atual cenário jurídico 

brasileiro. 
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