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O amicus curiae no processo de controle de constitucionalidade brasileiro – a 

possibilidade do ingresso da AGBLT 

Ricardo Alves Sampaio 
 

A interpretação da norma é uma das molas mestras da ciência jurídica nos dias atuais. A cada dia 

novas discussões vão surgindo no sentido de promover novos paradigmas na aperfeiçoamento da 

hermenêutica. Na lição de Ferraz : 

 

É hoje um postulado universal da ciência jurídica a tese de que não há norma sem 
interpretação, ou seja, toda norma, pelo simples fato de ser posta, é passível de 
interpretação. Houve, é verdade, na Antiguidade, exemplos de rompimento desse 
postulado, como a conhecida proibição de Justiniano de que se interpretassem as normas 
do Corpus Júris Civilis. Contudo, sabemos hoje que não só, não se conseguiu evitar que 
aquelas normas se submetessem ao domínio do exegeta, como também, como nos mostra 
Stroux (1949), em seu admirável ensaio sobre as relações entre a jurisprudência romana e 
a retórica grega, não se desejou romper com aquele postulado, afirmando-se tão somente 
que se reconhecia como vinculante apenas a interpretação do imperador: a proibição de 
interpretar não era uma supressão, mas um limite. (2004, p. 264). 

 

Desde os idos de 1975, o professor Haberle1 escrevera sua tese explicitando o  problema da 

interpretação constitucional. Para ele, a teoria da interpretação constitucional tem se detido em duas 

questões: a primeira, sobre a tarefa e os objetivos da interpretação constitucional e, a segunda, sobre os 

métodos, no sentido de processo de interpretação constitucional e regras de interpretação. 

O mestre propôs um terceiro elemento que até a presente data ainda não tem conquistado muito 

significado dentro do processo interpretativo da constituição que são os participantes da interpretação. Para 

ele “uma análise genérica demonstra que existe um círculo muito amplo de participantes do processo de 

interpretação pluralista, processo este que se mostra muitas vezes difuso” (2002, p.11). 

Sua crítica exaltou uma concepção da interpretação constitucional de uma maneira teórica, científica 

e democrática à medida que, até aquele momento, a referida interpretação estava dispensada a uma 

“sociedade fechada”, restrita a juízes e a procedimentos formalizados. 

Seu pensamento, dessa forma, fica bem claro: 

                                                           
1
 Ele é o jurista alemão mais estudado na atualidade 
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Se se considera que uma teoria da interpretação constitucional deve encarar seriamente o 
tema ‘Constituição e realidade constitucional’ – aqui se pensa na exigência de 
incorporação das ciências sociais e também nas teorias jurídico-funcionais, bem como nos 
métodos de interpretação voltados para atendimento do interesse público e do bem-estar 
geral –, então há de se perguntar, de forma mais decidida, sobre os agentes 
conformadores da ‘realidade constitucional’(grifo meu). (2002, p.12)  

 

Assim, no processo de interpretação da constituição todos que estão presentes, sujeitos à realidade da 

supremacia constitucional, devem também participar da sua interpretação, tais como, órgãos estatais, 

cidadãos e grupos organizados, não podendo a participação neste processo ser só permitido a um número 

fechado de intérpretes, e os critérios de interpretação serão mais abertos à medida que a sociedade também 

for mais plural. 

Nesse sentido, a interpretação deverá ser influenciada pela teoria democrática. Isso que dizer que 

todos aqueles que estão sujeitos à norma terminam por interpretá-la e são considerados intérpretes em lato 

senso. Embora a última palavra sobre a interpretação constitucional fique ao encargo da jurisdição 

constitucional, toda a sociedade pode contribuir para esta interpretação. Para o referido autor “é impensável 

uma interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas mencionadas” (2002, 

p.14) e mais: 

 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este contexto é, 
indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O destinatário da norma é 
participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor tradicionalmente, do processo 
hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a 
norma, não detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição. (2002, p.15). 

 

Um exemplo proposto pelo autor diz respeito ao âmbito da proteção dos direitos fundamentais. A 

interpretação que será conferida pela Corte Constitucional conta com a participação dos destinatários que são 

os preenchedores do alcance da proteção desses direitos. Neste jaez, participam do processo hermenêutico as 

organizações religiosas, a opinião pública, os órgãos estatais entre outros. Todavia, o autor faz um alerta dos 

mais importantes, na aferição da proteção destes direitos e da interpretação que assentará seu alcance não 

deve ser ouvida somente a sociedade como um todo, mas também os setores específicos que sofrerão uma 

maior influencia daquilo que será decidido. Por exemplo, se, se tratar de uma norma que diz respeito a 
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experimentos científicos, tanto a sociedade, de um modo em geral, quanto os participantes das ciências 

singulares devem ter oportunidade de participar do processo hermenêutico da referida legislação. 

Ocorrendo desta forma, provavelmente haveria uma “mediação específica” entre Estado e sociedade. 

Ora, no processo hermenêutico de interpretação constitucional não se pode apenas ter em vista a norma em 

determinado tempo e espaço. Há que se agregar a esta clássica forma de aferição de interpretação o fator 

humano, ou seja, aqueles sobre quem incidirão a égide da norma constitucional. Isso é próprio do sistema 

democrático e republicano. 

Haberle propõe um catálogo de quem seriam os participantes deste processo interpretativo que vai 

desde o Estado, no exercício das funções estatais, à Corte Constitucional, autores e réus em processos, que 

pela via recursal reclamam da Corte Constitucional um posicionamento sobre as questões por eles recursadas 

até a figura de participantes auxiliares da Corte, o que vem sendo chamado e se assemelha ao participante do 

processo constitucional do direito norte-americano – o Amicus Curiae. Ele exalta ainda o papel da opinião 

pública, democrática e pluralista, como também os meios de comunicações e a doutrina constitucional (2002, 

p. 23). 

Saliente-se que este processo de interpretação para o referido professor não é exclusivamente estatal 

e sim, ultrapassa as paredes da Corte Constitucional para ir ter de perto com a sociedade pluralista. Segundo 

o ele: 

 

Até pouco tempo imperava a idéia de que o processo de interpretação constitucional estava 
reduzido aos órgãos estatais ou aos participantes diretos do processo. Tinha-se, pois, uma 
fixação da interpretação constitucional nos órgãos oficiais, naqueles órgãos que 
desempenham o complexo jogo juridico-institucional das funções estatais. Isso não 
significa que se não reconheça a importância da atividade desenvolvida por esses entes. A 
interpretação constitucional é, todavia, uma atividade que, potencialmente, diz respeito a 
todos. (2002, p.24). 

 

Nisto, fica claro que alguns interpretarão a Constituição diretamente, que é a própria atribuição da 

Corte Constitucional, contudo, toda a sociedade deverá interpretá-la pelo menos indiretamente. Até mesmo 

os parlamentares quando discutem um projeto de lei em votação já estão lançando em público uma 

interpretação, que Haberle chama de antecipada. “Ele atua como elemento precursor da interpretação 

constitucional e do processo de mutação constitucional” (2002, p.27). 
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Uma crítica que poderia fazer-se ao pensamento do professor Haberle seria justamente o tumulto que 

causaria no momento em que vários sujeitos lançassem interpretações distintas sobre o mesmo objeto de 

interpretação. 

Nisto surge a questão da legitimação dos intérpretes da Constituição. É fator essencial fazer-se a 

distinção entre aqueles que têm o dever de interpretar através da competência que lhes foram conferidas e 

que a exercem através da legitimação mediante procedimento constitucional, que seriam os órgãos estatais e 

os parlamentares. Entrementes, também estão vinculados à Constituição os partidos políticos, os grupos e os 

cidadãos, ainda de que seja de forma diferenciada. Para Haberle “a maioria está vinculada apenas por 

intermédio do Poder Estatal sancionador. Resta evidente aqui que uma vinculação limitada à Constituição 

corresponde a uma legitimação igualmente mais restrita” (2002, p. 30). 

Para amenizar esta dicotomia entre legitimados imediatos e mediatos no processo hermenêutico 

constitucional, o referido autor trouxe novas concepções sobre a teoria da interpretação, dizendo que a 

interpretação é um processo aberto, ou seja, a interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas, 

sem o caráter de passiva submissão nem recepção de uma ordem. 

Assim sendo, é perfeitamente válida esta ampliação dos intérpretes da Constituição, porquanto o que 

se busca é uma integração da realidade no processo de interpretação. Deste modo, os intérpretes em sentido 

amplo, lato, compõem essa realidade pluralista e estão sob a égide da realidade constitucional. Eis a síntese 

do pensamento do professor a este respeito: 

 

Do ponto de vista teorético-constitucional, a legitimação fundamental das forças 
pluralistas da sociedade para participar da interpretação constitucional reside no fato de 
que essas forças representam um pedaço da publicidade e da realidade da Constituição. 
[...] “Uma Constituição que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas também 
a própria esfera pública, dispondo sobre a  organização da própria sociedade e, 
diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as forças sociais e privadas 
como meros objetos. Ela deve integrá-las ativamente como sujeitos.” [...] “Limitar a 
hermenêutica constitucional aos intérpretes corporativos ou autorizados, jurídica ou 
funcionalmente, pelo Estado significaria um empobrecimento ou um auto-engodo. De 
resto, um entendimento experimental da ciência do Direito Constitucional como ciência de 
normas e da realidade não pode renunciar à fantasia e à força criativa dos intérpretes não 
corporativos”(2002, p.33-34). 

 

Além disto, o autor em questão também tratou da diferenciação entre a legitimação sob uma 

perspectiva democrática do cidadão versus do povo. Nisto, ele coloca a competência objetiva para a 
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interpretação constitucional como um direito da cidadania.  Povo não seria apenas uma referência 

quantitativa, pois, se agregaria um plus, à questão de ser cidadão. Ele não propõe, a princípio, uma deposição 

do povo, mas sua concepção vai ao encontro do caráter democrático da hermenêutica constitucional e diz que 

democracia é formada pela associação de cidadãos. Em suas palavras: 

 

Democracia é o domínio do cidadão, não do povo, no sentido de Rousseau. Não haverá 
retorno a Rousseau. A democracia do cidadão é mais realista do que a democracia popular. 
A democracia do cidadão está muito próxima da idéia que concebe a democracia a partir 
dos direitos fundamentais e não a partir da concepção segundo a qual o Povo soberano 
limita-se apenas a assumir o lugar do monarca. (HABERLE, 2002, p.38). 

A importância da Jurisdição Constitucional no cenário jurídico brasileiro está no fato de firmar o 

Poder Judiciário como Poder de Estado. Afasta-se, assim, a simples percepção de ser o Judiciário um mero 

órgão de solução de conflitos de interesses. 

Tomando esta linha de perspectiva, o Poder Judiciário não se resume a um órgão de Estado cuja 

função se esgote na prolação de sentenças que visem ao apaziguamento da sociedade em conflito. Restaurar 

o equilíbrio das relações jurídicas comprometidas em sua normalidade pelas diversas infrações e equivocadas 

interpretações das leis é missão nobre, mas não exaure a real função do Poder Judiciário como Poder de 

Estado. 

A rigor, cabe ao Judiciário a sublime missão de propiciar à sociedade a efetivação do ideal de 

Justiça, nas suas dimensões individual, coletiva e social. Para tanto, é ingênuo acreditar que o Poder 

Judiciário consiga tornar real esse propósito resolvendo casos concretos de repercussões isoladas, 

notadamente as de cunho meramente privado. É imperativo reconhecer-se ao Poder Judiciário participação 

no processo político e institucional da nação, pois somente agindo neste plano é que o Judiciário gozará 

legitimamente do título que ostenta: Poder. 

Nestes termos, deve ser salientado que não se nega a infinita importância da jurisdição ordinária na 

solução das lides que, de fato, dinamizam o cotidiano da função jurisdicional do Estado. Mas é necessário 

elevar a compreensão ao plano político e institucional para se aquilatar o Judiciário com o mesmo grau de 

valor do Legislativo e do Executivo. 

Na inexorável trajetória das instituições de Estado, o Judiciário tem descoberto o seu caminho de 

reconhecimento como Poder na medida em que constrói a denominada Jurisdição Constitucional. É por meio 

dela que o Judiciário se afirma como Poder, nomeadamente no Brasil, pois que esta jurisdição é confiada 

maximamente a um órgão integrante do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. 
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Essa jurisdição constitucional é coloquialmente denominada controle de constitucionalidade das leis 

e atos normativos. Por meio de tal controle cabe ao Judiciário a fiscalização constitucional no que tange a 

compatibilidade vertical das normas que integram o ordenamento jurídico com a sua fonte primeira, a 

Constituição. 

Sendo a Constituição expressão genuína do poder que emana do povo, o qual se vê exercitado pelo 

que se convencionou denominar Poder Constituinte, é fácil inferir que, aquele que exercita o controle de 

constitucionalidade se insere no cenário do Poder Institucional do Estado com o título de Poder. 

Ora, a Constituição Federal de 1988 consagra em seu art. 102, inciso I, alínea "a" a competência 

máxima do controle de constitucionalidade a um órgão do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é 

este órgão. Por isso, é o STF que, como órgão que integra a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, 

testemunha a condição de Poder ao próprio Judiciário. Diferente do que ocorre em alguns países da Europa, 

no Brasil defere-se o controle de constitucionalidade a um órgão do Poder Judiciário. 

Cabe ao Judiciário, por meio do STF, manter a autenticidade e genialidade do espírito constituinte, 

não se reduzindo a um mero órgão de silogismos pragmáticos. E é por meio da Jurisdição Constitucional que 

o Judiciário revela o seu verdadeiro ser. Assim, quando se fala em Jurisdição Constitucional, busca-se 

anunciar não apenas novos modelos e métodos para a disciplina normativa do controle de 

constitucionalidade, mas também prenunciar a consolidação de um Estado forte, consciente de seu papel 

político e social, digno da admiração e do apoio de sua nação. 

 

A Justiça faz parte da política porque é uma instituição que diz respeito à própria vida do Estado. 

Este, no seu desiderato, mantém várias relações com a população. Além do mais, tanto o Estado quanto o 

Direito são fenômenos sociais. O Estado é sociedade em organização e o Direito diz respeito à própria 

consecução de viver em sociedade. 

Um estudo que se queria bem realizado, ainda mais no âmbito da jurisdição constitucional, deverá 

passar, mesmo que sem grande profundidade para não fugir do tema que se expõe, pelo campo da ciência 

política. Como afirma o professor Faria (1978, p. 16) “é preciso, em outras palavras, entender a justiça no 

contexto da política”.  

Na obra clássica “A instrumentalidade do processo” o professor Cândido Rangel Dinamarco aborda 

com profundidade o tema jurisdição e poder, em suas várias vertentes. Para o autor, a função jurisdicional 
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afirma o poder estatal, como também pode ser mais um meio de participação democrática para a sociedade 

na vida da nação. Segundo Dinamarco (2005, p. 92-93): 

 

Mediante a utilização do sistema processual, propõe-se o Estado, antes de tudo, a realizar 
objetivos que são seus. Quer se pense na pacificação social, educação para o exercício e 
respeito a direitos, ou na manutenção da autoridade do ordenamento jurídico-substancial e 
da sua própria, nas garantias à liberdade, na oferta de meios de participação democrática, 
ou mesmo no objetivo jurídico-instrumental de atuar a vontade da lei (e tais são os escopos 
da ordem processual) – sempre é algo ligado ao interesse público que prepondera na 
justificação da própria existência da ordem processual e dos institutos, princípios e normas 
que a integram. Preestabelecidos os fins do Estado, ele não dispensa o poder para caminhar 
na direção deles; e, precisando exercer o poder, precisa também o Estado-de-Direito 
estabelecer as regras pertinentes, seja para endereçar com isso a conduta dos seus 
numerosos agentes (no caso, os juízes), seja para ditar condições limites e formas do 
exercício do poder. Em torno deste, portanto (no caso, em torno da jurisdição), é que 
gravitam os demais institutos do direito processual e sua disciplina. 

 

Realmente, através do processo, cada cidadão, isoladamente ou coletivamente organizado, pode 

influir nos destinos da sociedade. Ainda segundo Dinamarco (2005, p. 208): 

 

Democracia é participação e não só pela via política do voto ou ocupação eletiva de cargos 
públicos a participação pode ter lugar. Todas as formas de influência sobre os centros do 
poder são participativas, no sentido de que representam algum peso para a tomada de 
decisões; conferir ou conquistar a capacidade de influir é praticar democracia. 

 

Dinamarco (2005) aponta como meios democráticos de participação no processo, a possibilidade do 

cidadão ingressar com ação popular, bem como as associações com ações coletivas para demandas de 

proteção ao meio ambiente. 

Com isso, pode-se acrescentar aos exemplos acima citados de participação democrática através do 

processo, a possibilidade de intervenção do amicus curiae nos processos de jurisdição constitucional como 

mais um instrumento de participação democrática na tomada de decisões que afetam, sobremodo, a vida em 

sociedade. 

Todavia, percebe-se, atualmente, um processo mais intenso da influência do Poder Judiciário na vida 

brasileira. Desde a volta da democracia juntamente com a nova constituição, tem se densificado o papel do 
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Judiciário. Outrossim, verifica-se, no Brasil, um momento de jurisprudencialização do direito brasileiro. A 

força da jurisprudência tem alterado acentuadamente o modelo jurídico adotado, aproximando-nos do camow 

law. 

A força da jurisprudência está tão presente que tem mudado até mesmo a técnica legislativa do 

Congresso Nacional. Está existindo uma nova tendência no pensamento jurídico contemporâneo a qual 

formula um novo modelo de interpretação jurídica. Segundo Amaral (2006), isso representa a superação do 

positivismo dominante, e contribui para significativa viragem metodológica no campo da interpretação 

jurídica, passando-se do “paradigma da aplicação” para o “paradigma da construção jurisprudencial”.  

Isso nos leva a refletir ainda, de modo singelo e sem a profundidade devida, sobre a inevitável 

mudança no modelo de interpretação jurídica vigente no direito brasileiro. Este tema é importante e atual, 

pois, dentre outros, contribui para o desenvolvimento dos estudos sobre a realização do direito, o acesso à 

justiça, democracia e direito. 

Esta mudança ficou bem evidenciada a partir da entrada em vigor do novo código civil que parece ter 

lançado as bases para uma mudança bem evidente na metodologia da interpretação jurídica. Esclarece o 

professor AMARAL (2006) que: 

 

O Código de Beviláqua foi a sistematização do direito civil brasileiro no curso do século 
XX, período em que o legado jurídico da modernidade se submeteu a severa reflexão 
crítica. No que diz respeito ao processo de realização do direito, predominava no 
raciocínio jurídico o paradigma da aplicação, entendendo-se como tal o procedimento 
lógico-dedutivo que, a partir da norma geral e abstrata, e por meio do silogismo jurídico 
chegava automaticamente à decisão do caso individual e concreto (p. 85). 

 

Os limites da lógica formal, que são criticados por juristas de escol, mas que ao mesmo tempo 

reconhecem as dimensões não lógicas e valorativas da realização do direito, fizeram com que o raciocínio 

jurídico nascido da codificação (no séc. XIX), fosse perdendo vigor. Defendiam eles um modelo de 

interpretação que levasse em conta a textura aberta dos textos legais, a importância crescente dos valores e 

dos princípios jurídicos e a atividade criadora do juiz, a caracterizar uma crescente e efetiva jurisdicização do 

direito. 

Foi com esse espírito que na segunda metade do século XX, a interpretação jurídica passa a 

considerar-se o maior problema, o mais vivo da atual problemática filosófico-jurídica, sugerindo-se a 
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passagem do modelo tradicional/normativista, ou da exegese, para um novo modelo hermenêutico de tipo 

axiológico, ou jurisprudencialista (AMARAL, 2006). 

Como se trata de um processo ainda ínsito, faz com que por sua insipiência surja uma falsa 

imprevisibilidade das decisões judiciais no país, a falta de critérios razoáveis, a partir dos quais os 

magistrados tomam suas decisões e isto pode gerar insegurança jurídica. 

O problema se torna ainda maior ante as últimas decisões da justiça eleitoral, pois, numa falta de 

previsibilidade jurídica, sem entrar no mérito se são boas ou não para o país, as mesmas podem tornar-se 

empecilho para o desenvolvimento nacional, à medida que afastam investidores e afetam o cidadão, que não 

sabe o que tende a prevalecer no cenário político. 

Tais decisões têm sido chanceladas pela última instância judicial do país, o Supremo Tribunal 

Federal que também tem utilizado, e muito, este novo paradigma de interpretação. Todos estes fatos fazem 

surgir pontos de sensibilidade entre as três funções do poder soberano estatal: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. O Poder Judiciário vem assumindo, aos poucos, atribuição antes do Poder Legislativo. Este, por 

sua vez, tem atuado mais na área de fiscalização da Administração Pública e vivencia uma crise sem 

precedentes de credibilidade, afetando, sobremodo, sua legitimidade. 

Tudo isso faz surgir a necessidade de novos modelos e paradigmas no interpretar da Constituição 

Federal para que a mesma venha a refletir os anseios do povo brasileiro, fim imediato da Lei Maior. È neste 

contexto que se defende a participação da Associação de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

– AGBLT no processo de interpretação constitucional. 
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