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O INSTITUTO DO AMICUS CURIAE COMO INSTRUMENTO
DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NO CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE E A
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABERTA DE MÔNIA
CLARISSA HENNIG LEAL

Marcelo de Oliveira Burgati

RESUMO
A Jurisdição Constitucional vem se tornando cada vez mais um importante
instrumento de concretização e defesa dos direitos fundamentais, especialmente
após a II Guerra Mundial, porém, muitas vezes tem sido acusada de extrapolar suas
DWULEXLo}HVHLQYDGLUDVOHJLVODWLYDVDRWRPDUGHFLV}HVTXHQmRVyLQWHUSUHWDPPDV
acabam por criar verdadeira nova norma, desrespeitando, segundo alguns autores
até mesmo a histórica tripartição dos poderes proposta por Montesquieu. Mônia
&ODULVVD+HQQLJ/HDOGHIHQGHHPVXDREUDODVWUHDGDQRSHQVDPHQWRGHLPSRUWDQWHV
autores alemães e norte-americanos, que não tem mais sentido a discussão sobre se
a jurisdição constitucional respeita ou não os princípios democráticos e o sistema
de pesos e contrapesos da tripartição dos poderes, mas como ela pode se abrir
para uma participação e discussão que inclua a sociedade também como intérprete
da constituição, quando do debate jurisdicional constitucional, ao que a mesma
LQWLWXORX GH ´MXULVGLomR FRQVWLWXFLRQDO DEHUWDµ FRPR UHÁH[R GR SHQVDPHQWR GH
+lEHUOH GH XPD ´VRFLHGDGH DEHUWD GH LQWpUSUHWHV GD FRQVWLWXLomRµ 3URFXUDPRV
demonstrar aqui, utilizando-se do método indutivo-dedutivo, por meio de
pesquisa doutrinária e jurisprudencial, como o amicus curiae, atuando no controle
concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal tem sido e
pode se transformar cada vez mais em um instrumento de abertura democrática
na jurisdição constitucional, se enquadrando perfeitamente na ideia de jurisdição
FRQVWLWXFLRQDODEHUWDGH0{QLD&ODULVVD+HQQLJ/HDO
Jurisdição Constitucional Aberta. Amicus Curiae. Controle Concentrado
de Constitucionalidade.
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1 Introdução:
O amicus curiae, cuja origem é até hoje debatida entre os doutrinadores,
alguns atribuindo sua origem ao direito romano, outros ao inglês e outros ainda do
direito norte-americano, é um instituto que se tornou em importante instrumento
para a participação democrática nos debates sobre direitos fundamentais na
jurisdição constitucional.
Dada a sua importância vem ele obtendo cada vez mais espaço em nossa
legislação, vide sua recente adoção formal pelo novo Código de Processo Civil1, bem
como cresce a atenção por parte da doutrina pátria.
+DQV .HOVHQ  S   DÀUPD TXH D MXULVGLomR FRQVWLWXFLRQDO
´>@ p XP HOHPHQWR GR VLVWHPD GH PHGLGDV WpFQLFDV TXH WrP SRU ÀP JDUDQWLU R
H[HUFtFLRUHJXODUGDVIXQo}HVHVWDWDLV>@µGDGDHVVDIXQomRSRU.HOVHQjMXULVGLomR
FRQVWLWXFLRQDO 0{QLD &ODULVVD + /HDO   GHEDWH HP VHX OLYUR ´-XULVGLomR
&RQVWLWXFLRQDO $EHUWD 5HÁH[}HV VREUH D /HJLWLPLGDGH H RV /LPLWHV GD -XULVGLomR
Constitucional na Ordem Democrática – uma Abordagem a Partir das Teorias
Constitucionais Alemã e Norte-Americana”, qual a real dimensão desta jurisdição,
a partir de um estudo comparativo entre as teorias alemã e norte-americana, na
democracia e se ela atende ou não a esse ideal democrático, principalmente diante
da separação de poderes proposto por Montesquieu.
O objetivo do presente trabalho, por meio do método indutivo-dedutivo,
baseado em pesquisa doutrinária e jurisprudencial, é demonstrar que o amicus
curiae é importante instrumento de participação democrática na jurisdição
constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do controle
concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento de casos envolvendo
direitos fundamentais, enquadrando-se perfeitamente o instituto na ideia de Mônia
&ODULVVDGHMXULVGLomRFRQVWLWXFLRQDODEHUWDTXHVHXWLOL]DGRFRQFHLWRGH+lEHUOHGH
“sociedade aberta de intérpretes da Constituição”.
2 A Jurisdição Constitucional
-RUJH0LUDQGDDQRWDTXH
“constitucionalidade e inconstitucionalidade designam
conceitos de relação, isto é, “a relação que se estabelece entre uma
coisa – a Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe
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está ou não conforme, que com ela é ou não compatível, que cabe
ou não no seu sentido”. Não se cuida, porém, de uma relação lógica
ou intelectiva, adverte o mestre português, mas de uma relação de
FDUiWHUQRUPDWLYRHYDORUDWLYRµ 0,5$1'$apud MENDES,
%5$1&2S

Ocorrendo alguma dúvida sobre essa “relação” será necessário que se faça
VXDUHDOYHULÀFDomRVHDTXHOD´FRLVDµHVWiRXQmRFRQIRUPHDVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDLV
nascendo daí a necessidade do controle de constitucionalidade.
-RVp $IRQVR GD 6LOYD  S   DÀUPD H[LVWLUHP WUrV VLVWHPDV GH
FRQWUROHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHRSROtWLFRRMXULVGLFLRQDOHRPLVWR2FRQWUROHGH
constitucionalidade jurisdicional está, ao ver do autor, generalizado nos dias atuais,
sendo denominado nos Estado Unidos de judicial review, sendo “a faculdade que
DVFRQVWLWXLo}HVRXWRUJDPDR3RGHU-XGLFLiULRGHGHFODUDUDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH
de lei e de outros atos do Poder Público que contrariem, formal ou materialmente,
preceitos ou princípios constitucionais.”
.HOVHQ   DÀUPD VHU D MXULVGLomR FRQVWLWXFLRQDO ´>@ XP HOHPHQWR GR
VLVWHPDGHPHGLGDVWpFQLFDVTXHWrPSRUÀPJDUDQWLURH[HUFtFLRUHJXODUGDVIXQo}HV
estatais.”, é a “garantia jurisdicional da Constituição”, ou seja, é a atribuição de
SRGHUHVSDUDTXHVHIDoDDYHULÀFDomRGDFRQIRUPDomRGDVQRUPDVMXUtGLFDVDRWH[WR
constitucional. Esses poderes são então exercidos nos Estados democráticos de direito,
dentro da tradicional divisão de poderes pregada por Montesquieu, pelo judiciário.
3DUD3DXOR%RQDYLGHV S D&RQVWLWXLomRSDVVRXDVHUD´PRUDGD
da justiça”, local em que se consolidam a liberdade, os poderes legítimos e os
direitos fundamentais; é a “sede da soberania”. Sendo a nossa época a dos “direitos
fundamentais que sucede a época da separação de poderes, crescendo, então, a
relevância da jurisdição constitucional, tornando-se a “justiça constitucional” uma
SUHPLVVDGDGHPRFUDFLD´DGHPRFUDFLDMXUtGLFDDGHPRFUDFLDFRPOHJLWLPLGDGHµ
No Brasil o controle de constitucionalidade é inaugurado com o regime
UHSXEOLFDQRR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHTXHRUJDQL]DYDD-XVWLoD
Federal, previa expressamente a possibilidade do Poder Judiciário declarar a
inconstitucionalidade de uma lei e, de acordo como seu art. 9º2, parágrafo único,
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letra “b”, a competência do Supremo Tribunal Federal de julgar os recursos das
VHQWHQoDV GHÀQLWLYDV TXDQGR KRXYHVVH TXHVWLRQDPHQWR GH YDOLGDGH GH OHL RX DWR
dos Estados quanto a sua contrariedade à Constituição.
Foi então se consolidando, passando por um retrocesso na constituição
GH  DWp D &RQVWLWXLomR GH  HP TXH IRL DPSOLDGR R URO GH OHJLWLPDGRV D
propor o controle concentrado de constitucionalidade, mantendo-se as duas formas
de controle, a concentrada e a difusa.
3 A Jurisdição constitucional aberta de Mônia Clarissa Hennig Leal
0{QLD &ODULVVD +HQQLJ /HDO   SURS}H HP VHX OLYUR ´-XULVGLomR
&RQVWLWXFLRQDO $EHUWD 5HÁH[}HV VREUH D /HJLWLPLGDGH H RV /LPLWHV GD -XULVGLomR
Constitucional na Ordem Democrática – uma Abordagem a Partir das Teorias
Constitucionais Alemã e Norte-Americana”, uma perspectiva diferente quanto a
jurisdição constitucional, uma maior democratização na participação nos debates,
em especial de temas polêmicos.
$DXWRUDDÀUPDVHUD&RQVWLWXLomRXPD´LQYHQomRµPRGHUQDTXHQDVFHX
SUHWHQGHQGRID]HUXPDYLQFXODomRHQWUHRSRGHUHR'LUHLWRDÀPGHFRQVROLGDUDV
conquistas dos burgueses com a Revolução Francesa e que por essa razão “devemos
aos humanistas franceses a construção e o desenvolvimento de nossas principais
LQVWLWXLo}HV MXUtGLFDV H SROtWLFDV WRGDV KHUGDGDV GD PRGHUQLGDGH $V QRo}HV GH
Constituição e de Estado, em seus construtos teóricos e operativos, são um clássico
exemplo disso.”
Desenvolveu-se então a Constituição na perspectiva do Estado, passando
por sua feição social e, mais recentemente atingindo a feição comunitarista e
democrática. Da mesma forma desenvolveu-se o papel da garantia e as formas de
atuação da jurisdição constitucional.
Essa evolução da constituição e de sua jurisdição está vinculada a cada
PRPHQWRKLVWyULFRHHPHVSHFLDO´DRVHJXQGRSyVJXHUUDHDRÁRUHVFLPHQWRGHXP
Estado vinculado à noção de direitos humanos”.
9DPRVHQFRQWUDUHQWmRXPDYLQFXODomRHQWUHDVIXQo}HVHSUHUURJDWLYDV
exercidas pelas Cortes Constitucionais e a Teoria Constitucional vigente, os
argumentos que dão coerência entre elas.
Passa a autora a percorrer esse desenvolvimento histórico demonstrando
essa vinculação entre a evolução da constituição e sua jurisdição. Indo desde
a Constituição Liberal, que tem seu “berço” na Revolução Francesa de 1789 e na
anterior declaração de independência americana de 1776, passando pelo “Estado de
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Bem-Estar Social (ou Welfare State)” do século XX, em que a proteção constitucional
deixa de ser somente negativa e passa a um status positivo, ou seja, de obrigação de
prestação pelo Estado de benefícios sociais, evoluindo para o Estado Democrático
de Direito contemporâneo.
Na passagem para o Estado Democrático de Direito,
por sua vez, especialmente em face do recrudescimento da idéia
dos direitos fundamentais e da noção de dignidade humana, a
Constituição acaba, mais do que nunca, assumindo uma função
principiológica, assentada em dispositivos de textura aberta, numa
estrutura que permite uma aferição ampla de seus conteúdos
na realidade cotidiana, isto é, em face da vida constitucional
SURSULDPHQWHGLWD VLF  /($/SJULIRQRVVR

Importante ressaltar neste ponto que esse novo contexto contemporâneo
da constituição a exigir a implementação, por parte do Estado, de seu conteúdo,
passa a jurisdição constitucional a ser fundamental para isso, assim como se referiu
/rQLR / 6WUHFN  apud /($/  S   ´$ LQVWUXPHQWDOL]DomR GRV YDORUHV
constitucionais e a aferição da conformidade ou não das leis ao texto constitucional
se estabelece, por seu turno, através do que se convencionou chamar de justiça
constitucional, mediante o mecanismo da jurisdição constitucional.”(sic)
Desloca-se, então, o polo de tensão entre os poderes do Legislativo para
o Judiciário. “Em outras palavras, com a tendência, cada vez maior, no sentido de
“normatização” da Constituição, o papel preponderante que era da política (e dos
partidos políticos) na Teoria da Constituição foi sendo tomado pelos Tribunais
&RQVWLWXFLRQDLV H HP ~OWLPD LQVWkQFLD SHODV GLVFXVV}HV VREUH R FRQWUROH GH
FRQVWLWXFLRQDOLGDGHµ /($/S
Antes de demonstrarmos o pensamento da autora sobre o que seja
jurisdição constitucional aberta, passemos antes pela noção de Constituição aberta,
como vem nos apresentar a autora.
Mônia Clarissa (2007) nos traz que a II Guerra Mundial evidenciou o
SHULJR GR SRVLWLYLVPR QD]LVWD TXH IXQGDPHQWRX D DVVXQomR DR SRGHU GH +LWOHU
e propiciou o cometimento de todo tipo de atrocidades, o mesmo ocorrendo em
relação ao fascismo. Esses acontecimentos acabaram “por gerar um forte movimento
no sentido de resgate e de fortalecimento da noção de democracia e da própria noção
de direitos humanos, elementos que passam, mais do que nunca, a ocupar um lugar
GHGHVWDTXHQDV&RQVWLWXLo}HVDVVRFLDGRVjPi[LPDGDGLJQLGDGHKXPDQDµ
Os direitos humanos, tidos como universais e invioláveis, vinculam
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inclusive o legislador e ultrapassam o critério da maioria protegendo os direitos
daqueles que não podem integrá-la, “seja por ausência de representatividade, seja
SRULPSRVVLELOLGDGHIiWLFRWHPSRUDOFRPRRFRUUHFRPDVJHUDo}HVIXWXUDVQRFDVR
dos direitos que envolvem o meio ambiente, por exemplo.”
O papel da constituição nesse período passa a ser inovador, em especial
QRkPELWRGHVXDH[WHQVmR2VGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVSDVVDPDWHUXPDTXDOLÀFDomR
material, passam a ser normas objetivas e não mais subjetivas, e, portanto, fazem
efeito sobre todo o domínio do Direito, transformando a Constituição em “ordem
jurídica fundamental desse todo.”
)D]HQWmRDDXWRUDUHIHUrQFLDH[SUHVVDDQDWXUH]DDEHUWDGD&RQVWLWXLomR
Esta referência aos direitos acaba, portanto, por atribuir
jV &RQVWLWXLo}HV XPD QDWXUH]D DEHUWD, carente de concretização
em face da realidade, o que demanda, por sua vez, uma atividade
criativa por parte dos Tribunais, de natureza notadamente
KHUPHQrXWLFD H GHSHQGHQWH GH GHFLV}HV TXH GHÀQDP D H[WHQVmR
GH FDGD XP GHVVHV GLUHLWRV HVSHFLDOPHQWH TXDQGR HP FRQÁLWR
com outros direitos também fundamentais, caso em que não há
XPDUHVSRVWDSURQWD H DFDEDGDUD]mRSHODTXDODVXDVROXomRÀFD
dependente da argumentação e dos elementos que se conectam com
aquela determinada situação, que se apresenta, por sua vez, em um
momento particular e também em uma contexto particular, que
precisam ser considerados.
A partir disso, a Constituição passa, por conseguinte, a
ser entendida não mais como mero instrumento de garantia contra o
poder absoluto do Estado (como o foi no período liberal clássico), ou
como simples mecanismo de direção política (noção predominante
no constitucionalismo social), mas sim como expressão máxima
dos valores eleitos pela comunidade que a adota, isto é, como
materialização do contrato social de uma ordem democrática,
caracterizadora do modelo de Estado Democrático de Direito.
/($/SJULIRQRVVR

Passa-se a considerar a pessoa humana não “uti singulus”, mas em seu
aspecto “uti socius”, pois os valores serão direcionados não à pessoa isolada, mas ao
meio coletivo a que ele pertence.
Assim a constituição passa ser vista em uma perspectiva viva, como obra
GHWRGRVVHXVLQWpUSUHWHV3HWHU+lEHUOH apud LEAL, 2007, p. 57) “fala de uma
VRFLHGDGH DEHUWD GH LQWpUSUHWHV GD &RQVWLWXLomR TXDQGR DÀUPD TXH R GL]HU H R
LQWHUSUHWDUD&RQVWLWXLomRQmRGHYHVHUWLGRFRPRDOJRUHVWULWRjVLQVWLWXLo}HVSHOR
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contrário, aqueles que vivem a Constituição é que são os seus intérpretes legítimos,
já que ela é, eminentemente, um produto cultural.”
Nesse sentido a autora nos traz que a interpretação constitucional não
SRGH ÀFDU UHVWULWD DRV yUJmRV RÀFLDLV HQFDUUHJDGRV GHVWD VHP FRQWXGR GHL[DU GH
reconhecer sua importância; mas essa interpretação diz respeito a todos, como
DÀUPD+lEHUOH
Temos, então, dentro deste contexto, um papel destacado a ser
desempenhado pela jurisdição constitucional.
A autora passa então a discorrer sobre a legitimidade da jurisdição
constitucional, demonstrando, por meio da atuação dos tribunais constitucionais
americano e alemão, a sua criatividade quanto a concretização dos direitos
fundamentais, tidos agora como materiais e objetivos, portanto carentes de
concretização.
Analisa, dentro de uma perspectiva de discussão democrática da jurisdição
constitucional, o pensamento de destacados doutrinadores alemães e americanos,
sobre os quais concentra seus estudos sobre a legitimidade da jurisdição, traçando
um paralelo entre substancialistas e procedimentalistas.
Dentre os alemães, o primeiro citado pela autora é Ernst-Wolfgang
%|FNHQI|UGHDÀUPDTXHSDUDHOH´RFRQWUROHGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVHDÀJXUDFRPR
XPDIRUPDHVSHFtÀFDGHJDUDQWLDGD&RQVWLWXLomRTXHGHYHHSUHFLVDVHUDSUHFLDGD
e analisada em sua estreita relação com o Estado Democrático.”
%|FNHQI|UG apud  S  H VV  DÀUPD TXH D $OHPDQKD IH] XPD
opção constitucional ao deslocar o controle da constituição do legislativo para
R MXGLFLiULR PDLV HVSHFLÀFDPHQWH FULDQGR R 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO $OHPmR
(Bundesverfassungsgericht), resultado do trauma nazista vivido com a II Guerra
Mundial e desta forma o ponto central que se coloca não é mais a discussão sobre
essa opção, mas sobre os fundamentos desse controle jurisdicional constitucional.
2DXWRUFRORFDTXHDVGHFLV}HVWRPDGDVSHORVMXt]HVGRWULEXQDOQmRVmR
evidentemente, só jurídicas, mas também políticas, porém que essa natureza política
GDV GHFLV}HV SDVVRX D VHU WRPDGD WDPEpP HP RXWURV kPELWRV GR SRGHU DOpP GR
legislativo, incluindo-se ai a jurisdição. O perigo que se coloca é o de o juiz se tornar o
“senhor da Constituição”, uma vez que será dele o papel de interpretar e concretizar
as normas constitucionais, o que advém da dimensão objetiva dada a elas.
1HVWHFRQWH[WRpSUHFLVR
[...] que se compre o “pacote”; trata-se de uma opção,
de uma escolha política em que é necessário assumirem-se todas as
vantagens e todos os riscos a ela inerentes!
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Assim, conforme o autor, as alternativas estão postas; a
questão é saber quem deve assumir a função de proteção da ordem
MXUtGLFD PDWHULDO R OHJLVODGRU RX R Bundesverfassungsgericht. Esta
é uma resposta, no entanto, que, a seu ver, dever ser dada pela
dogmática dos direitos fundamentais, que, por seu turno, deve
tomar consciência de uma tal tarefa. (LEAL, 2007, p. 109-110)

1RWDVHTXH%|FNHQI|UGWHQGHDRVXEVWDQFLDOLVPRDRDFDWDUDRSomRIHLWD
pelo Bundesverfassungsgericht.
2SUy[LPRGRXWULQDGRUFLWDGRp3HWHU+lEHUOHHVXDQRomRGH&RQVWLWXLomR
como produto cultural e a sociedade aberta de intérpretes.
6HJXQGR D DXWRUD  S  H VV  R DXWRU QmR DERUGD GLUHWDPHQWH D
questão da legitimação da jurisdição constitucional, seu foco central é mais “as
possibilidades da interpretação e do processo de interpretação constitucionais” em si,
dos quais a jurisdição é somente uma parte importante.
+lEHUOH WUDEDOKD HVVD TXHVWmR GH XPD FRQFHSomR PDLV DPSOD HP TXH
“a Constituição é vista e analisada a partir de uma perspectiva cultural, como um
HOHPHQWR YLYR UHVXOWDQWH GDV LQWHUDo}HV H FULVWDOL]Do}HV DFRQWHFLGDV HQWUH R WH[WR
normativo e o entorno cultural que o envolve.” Para ele a teoria a interpretação
constitucional foca-se na “sociedade fechada” de intérpretes, ou seja, no seu
aspecto jurídico e formal, cuja atividade é de cunho predominantemente estatal e
institucional.
Se o tema quiser ser levado a sério, no entanto, é
preciso que se considerem, igualmente, a formação e a realidade
FRQVWLWXFLRQDLV R TXH LPSOLFD QHFHVViULD H FRQVHTHQWHPHQWH
a formação de um amplo e pluralista círculo de intérpretes, onde
cada um que vivencia a norma – cidadãos, grupos, órgãos estatais
– é, também, o seu intérprete legítimo, direta e indiretamente. (sic)
(LEAL, 2007, p. 116)

3DUD +lEHUOH Ki D QHFHVVLGDGH GH VHU WUDQVIRUPDU D LQWHUSUHWDomR
jurisdicional em uma atividade aberta, fugindo da tradicional interpretação fechada
H LQVWLWXFLRQDO p SUHFLVR FRQVLGHUDUVH DOpP GRV DVSHFWRV ´IXQo}HV H REMHWLYRV
da intepretação” e dos seus “métodos (procedimentos)”, o “quem”, ou seja, seus
SDUWLFLSDQWHVRTXHYDLUHÁHWLUXPDFHUWD´democratização” da tarefa interpretativa.
Sendo, portanto, o ponto central da discussão, a ampliação e o
aperfeiçoamento “dos instrumentos de comunicação dos juízes constitucionais e das
SRVVLELOLGDGHVGHSDUWLFLSDomR HIHWLYD QRSURFHVVRFRQVWLWXFLRQDOµÀFDDTXHVWmR
GRFRPRHSRUTXHPHLRVLVVRSRGHVHFRQFUHWL]DUUHVSRVWDTXH+lEHUOHQmRGi
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'HQWUH RV DOHPmHV R ~OWLPR FLWDGR p -QJHU +DEHUPDV H VHX ´DJLU
comunicativo”.
2ÀOyVRIRDOHPmRVHJXQGRDDXWRUD /($/SHVV ID]GXUDV
FUtWLFDVDRVDXWRUHVFRPR$OH[\H%|FNHQI|UGTXHQmRVHSDUDPQmRID]HPDGHYLGD
distinção entre princípios e valores, fazendo com que na jurisdição constitucional
seu “sopesamento”, já que nenhum tem primazia sobre os outros, transmute “a
interpretação do direito válido em um mero negócio jurisprudencial de concretização
e de realização desses valores.”
Ao seu ver “aqueles que insistem em perceber o sentido da Constituição
enquanto ordem concreta de valores desconhecem e desconsideram o seu caráter
jurídico.”
7HPVH SRU FRQVHJXLQWH TXH +lEHUPDV FRQÀJXUD XP
modelo de democracia constitucional que não se fundamenta nem
em valores compartilhados, nem em conteúdos substantivos, mas em
procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião,
o que exige uma identidade política pós-convencional, e não mais
histórica e valorativamente determinada, assentada em certos ideais
compartilhados. Tais referenciais precisam, nesta perspectiva, ser
construídos.
É por isto que o processo comunicativo é visto como um
projeto abertoSRLVQDSHUVSHFWLYDGRÀOyVRIRDOHPmRTXDQWRPDLV
a moral se torna autônoma, mais ela pende para o reforço do âmbito
privado. A moralidade deve, portanto, vir a estar associada ao
procedimento, e não ser algo que existe de per se, aprioristicamente.
3DUD HVWD FRQVWUXomR SUHVVXS}HVH SRU VXD YH] D
participação de cidadãos (daí falar-se de uma nação de cidadãos)
capazes de produzir um agir comunicativo, entendido como
um discurso orientado para o entendimento, que assegura aos
falantes participantes, no ato de comunicação, um mundo da
vida intersubjetivamente compartilhado, garantindo-se, assim,
simultaneamente, um horizonte no seio do qual todos possam referirVHDXPVyPXQGRREMHWLYR /($/SJULIRQRVVR

'L]DDXWRUDWHURÀOyVRIRXPDFRQFHSomRSURFHGLPHQWDOLVWDKDEHUPDVLDQD
visto pretender “conferir à jurisdição constitucional uma nova locução democrática,
em contraposição à concepção supostamente paternalista que lhe é atribuída em
decorrência da jurisdição de valores.”
+DEHUPDQV DFUHGLWD HP XPD DomR FRPXQLFDWLYD GHPRFUiWLFD HQWUH DV
forças vivas da sociedade para a concretização dos direitos fundamentais, o que
ocorreria então no campo legislativo e não na jurisdição constitucional, já que
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a própria construção da constituição se daria nesse ambiente de comunicação
democrática na sociedade. Porém, o autor trabalha suas ideias dentro da lógica de
XPDVRFLHGDGHLGHDOHPTXHDVDWXDo}HVFRPXQLFDWLYDVWDPEpPVHGiGHIRUPDLGHDO
o que evidentemente não é possível de se concretizar no mundo real.
Dentre os pensadores americanos o primeiro citado pela autora é John
+DUW(O\
(O\ apud /($/SHVV GHVHQYROYHXDFKDPDGDRepresentation
Reinforcement Theory (Teoria do Reforço da Representação), ele inspira sua teoria
principalmente na posição da Warren Court, em especial na nota de rodapé número
quatro do caso United States v. Carolene Products Co., o qual diz competir à Corte
Constitucional manter o funcionamento da máquina democrática, assegurando
que os canais políticos de participação e de comunicação sejam mantidos
permanentemente abertos e que o Tribunal Constitucional deve se ocupar também
com o que as maiorias fazem às minorias.
Segundo Winfried Brugger (2002 apud LEAL, 2007, p. 156) “a posição de
(O\SRGHVHUUHVXPLGDQRVVHJXLQWHVSRQWRV &RPSHWrQFLDDWLYDPDVUHVWULWDGD
jurisdição (preferência do Legislativo); 2) A concretização de cláusulas abertas da
&RQVWLWXLomRGHYHVHUGDUSRUPHLRGRSURFHVVRSROtWLFR /HJLVODWLYR  9HULÀFDomR
por parte dos Tribunais, de se houve efetiva participação das minorias no processo
político.”
Nota-se portanto uma posição mais procedimental do autor quanto a
MXULVGLomRFRQVWLWXFLRQDOHPTXHDWDUHIDUHVHUYDGDjV&RUWHVVHIRFDQDÀVFDOL]DomR
e no controle de regularidade e da participação no processo político.
2SUy[LPRDXWRUDQDOLVDGRSHODDXWRUD /($/SHVV p5RQDOG
'ZRUNLQTXHGHVHQYROYHVHXSHQVDPHQWRHPXPD´OHLWXUDPRUDOGD&RQVWLWXLomRµ
O pensamento do autor é marcado pela pretensão de desenvolver uma teoria do
direito e da interpretação do direito assentada na questão moral, tendo-se como
premissa que o ordenamento jurídico não está assentado tão-somente nas leis
postas, mas possui, também, valores morais que o integram. Esses aspectos morais e
valorativos devem então se fazer presentes por ocasião da interpretação, eis que são
vinculantes para o juiz por ocasião da aplicação do direito.
'ZRUNLQ p SUHGRPLQDQWHPHQWH VXEVWDQFLDOLVWD PDV GHL[D FODUR TXH D
intepretação feita pelos juízes não é totalmente discricionária, dado ao caráter aberto
e genérico dos princípios e valores morais, ela é vinculada, não no sentido de buscar
a interpretação que os legisladores deram ao princípio, nem devem lê-los com suas
SUySULDVFRQYLFo}HVHODGHYHHVWDUFRQHFWDGDFRPDKLVWyULDHVFULWDDWpHQWmR
2 DXWRU DÀUPD TXH HVVD OHLWXUD PRUDO GD &RQVWLWXLomR SHORV MXt]HV QmR
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é contrária ao princípio republicano, mas indispensável a ele, uma vez que não
SUHVVXS}HRXHVWDEHOHFHTXHRVMXt]HVGHYDPWHUD~OWLPDSDODYUDHQHPTXHHOHV
não devam ter.
3RUpPSDUD'ZRUNLQQHPVHPSUHDSUHPLVVDGDPDLRULDGHYHJRYHUQDU
XPD YH] TXH RV SDUWLFLSDQWHV GHVWDV GHOLEHUDo}HV SRGHP YLU D DJLU PRYLGRV SRU
interesses privados e egoístas, negando, assim, as premissas maiores da igualdade e
da integridade, daí se reforça a importância do controle de constitucionalidade, ao
assegurar a garantia dos direitos fundamentais contra maiorias eventuais.
2 ~OWLPR GRV GRXWULQDGRUHV FLWDGRV SHOD DXWRUD p /DZUHQFH + 7ULEH
(LEAL, 2007, p. 177 e ss.) segundo a qual Tribe é marcadamente substancialista, na
medida em que critica a tentativa de redução da Constituição a mero documento
procedimental, sendo que o autor focaliza a discussão acerca do constitucionalismo
no aspecto das escolhas constitucionais (constitucional choices) que são inerentes à
Constituição e ao seu desenvolvimento.
Estas escolhas são feitas “[...] em vários níveis e de muitas maneiras,
HQYROYHQGR D XP Vy WHPSR GLIHUHQWHV H P~OWLSORV DWRUHV >@µ FRPR MXt]HV
governantes, legisladores, advogados, estudantes, teóricos e críticos do Direito,
VHQGRQRÀPD&RQVWLWXLomRXPVRPDWyULRGHVVDVHVFROKDVPDVVHJXQGRRDXWRU
ela precisa ser mais do que isso se quiser ser uma fonte de legitimação.
(VVDVGHFLV}HV HVFROKDV VHUmRGHWHUPLQDGDVSHORTXHVRPRVHSHORTXH
vivemos, mas não de forma absolutamente livre; elas são limitadas e restringidas,
em certo aspecto, pelo texto e pela própria história constitucionais.
Para Tribe o debate entre as teorias legitimadoras substancialismo e
procedimentalismo parece sem sentido nos dias atuais, pois nenhuma das duas possui
uma resposta satisfatória, devendo haver, então, uma vinculação entre as duas.
A partir do pensamento dos autores estudados a autora (LEAL, 2007, p.
189 e ss.) traça um panorama “crítico-integrativo”, ressaltando o ponto central do
SHQVDPHQWRGHFDGDXPTXHDSHVDUGDVYDULDo}HVGHFXQKRSROtWLFRHPHWRGROyJLFR
uns com foco nos aspectos interpretativos (mais substancialistas) e outros no
político-democrático (mais procedimentalistas), contribuem “para o debate acerca
da legitimidade da jurisdição constitucional, informando elementos importantes e
plurais para o desenvolvimento de uma democracia ampla e includente.”
$ DXWRUD LGHQWLÀFD SRQWRV FRQYHUJHQWHV HQWUH RV DXWRUHV GH IRUPD TXH
não há vencedores e nem fórmula pronta, procidementalismo e substancialiamo se
DSUR[LPDPHVHPLVWXUDPDÀPGHDPSOLDURHVSDoRGDFLGDGDQLDHGDGHPRFUDFLD
na jurisdição constitucional que não pode mais deixar de existir, como se constata
HPVXDVSUySULDVSDODYUDV
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Em outras palavras, cremos que o resgate da legitimidade
da jurisdição constitucional não passa, precipuamente, por uma
limitação ou restrição de sua atuação, muito menos por um retorno
ao Legislativo como fórmula mágica para a restauração dos
pressupostos da separação dos poderes. Isto porque, num Estado
em que se pretende a igual dignidade, não há como se privilegiar, de
IRUPDVLPSOLVWDDPDLRULDLGHQWLÀFDGDFRPRVLVWHPDUHSUHVHQWDWLYR
SRLVRJUDQGHGHVDÀRTXHVHFRORFDpDLQFOXVmRGDVPLQRULDVPXLWDV
vezes fragilizadas no jogo democrático das leis, não só no sentido de
participação, mas também no sentido de fruição dos direitos.
Neste sentido, o Judiciário aparece como um locus
SULYLOHJLDGR SDUD D FRQVWUXomRUHVROXomR GRV FRQÁLWRV GHYHQGR
este ser percebido como um espaço a mais para o exercício da
cidadania, ou seja, o que se demanda é a inclusão deste poder numa
esfera (verdadeiramente) democrática.
7DO IDWR SUHVVXS}H SRU VXD YH] D HIHWLYD DVVXQomR GH
que cabe à atividade jurisdicional, sim, uma atuação de natureza
política, pois a chave da harmonia entre os poderes do Estado reside,
exatamente, não em sua separação, mas em seu consórcio, em sua
complementariedadeSHUPLWLQGRTXHQDVVLWXDo}HVHPTXHXPSRGHU
RX RXWUR QmR FXPSUH SOHQDPHQWH FRP VXDV IXQo}HV KDMD DLQGD
RXWUDV LQVWkQFLDV SDUD D GLVFXVVmR GDV TXHVW}HV IXQGDPHQWDLV TXH
envolvem a sociedade.
Trata-se, portanto, de uma inclusão do Poder Judiciário
na esfera democrática, republicana, sendo esta a perspectiva sob
a qual entendemos que a jurisdição (notadamente a jurisdição
FRQVWLWXFLRQDO  GHYH VHU FRPSUHHQGLGD /($/  S 
grifo da autora)

A autora prega a construção do que chama de “jurisdição constitucional
aberta”, querendo dizer com isso da necessidade de se ampliar a participação
GRV LQWpUSUHWHV QmR RÀFLDLV ´VRFLHGDGH DEHUWD GH LQWpUSUHWHVµ QD MXULVGLomR HP
HVSHFLDOFRQVWLWXFLRQDODÀPGHSHUPLWLU´XPDSDUWLFLSDomRGLUHWDGRVFLGDGmRVQR
questionamento de temas fundamentais à sociedade [...]”, para isso vê a necessidade
de abertura dos canais internos do próprio judiciário para com a comunidade e seus
DUJXPHQWRVRTXHYDLUHTXHUHUXPDSUpGLVSRVLomRGRVLQWpUSUHWHVRÀFLDLVSDUDFRP
os argumentos trazidos pela sociedade aberta, bem como a construção de espaços
efetivamente argumentativos dentro do processo.
0{QLD DÀUPD TXH D TXHVWmR SULQFLSDO QmR HVWi HQWmR HP ´TXDQWDµ
jurisdição é possível ser efetivada legitimamente, mas em ““como” ela deve operar
para assegurar a sua legitimidade, tendo-se presentes, sempre, a ampliação e a
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SRWHQFLDOL]DomRGHVWD~OWLPDµRXVHMDDTXHVWmRQmRUHVLGHPDLVHPVHYHULÀFDUVH
a jurisdição constitucional é ou não legítima e se atende aos preceitos democráticos,
em especial da separação dos poderes nos moldes propostos por Montesquieu mas,
como a autora demonstrou em sua obra, superando-se o debate substancialista/
procidementalista, como ampliar a democratização nos debates e na interpretação
da constituição quando da jurisdição.
3 Amicus Curiae e o controle concentrado de constitucionalidade
Gustavo Binenbojm nos traz um conceito de amicus curiaeGH6WHYHQH*LÀV
Amicus curiae é o “amigo da Corte”, aquele que lhe presta
LQIRUPDo}HVVREUHPDWpULDGHIDWRHGHGLUHLWRREMHWRGDFRQWURYpUVLD
Sua função é chamar a atenção dos julgadores para alguma matéria
que poderia, de outra forma, escapar-lhe ao conhecimento. Um
memorial de amicus curiae é produzido, assim, por quem não é parte
no processo, com vistas a auxiliar a Corte para que esta possa proferir
uma decisão acertada, ou com vistas a sustentar determinada tese
jurídica em defesa de interesses públicos ou privados de terceiros,
que serão indiretamente afetados pelo desfecho da questão.
(STEVEN; GIFIS, 1975 apud%,1(1%2-0S

&DVVLR6FDUSLQHOOD%XHQR  DÀUPDTXHDÀJXUDGRamicus curiae não
WHPXPDRULJHPFODUDQRGLUHLWR(QTXDQWRDOJXQVDÀUPDPWHUVXUJLGRQRGLUHLWR
romano; outros sustentam que ele surgiu no direito inglês, tendo sido utilizado
frequentemente desde o século XVII, expandindo-se ao direito norte-americano, no
qual a doutrina é mais completa e desenvolvida. Pode-se dizer em uma tradução
livre que o amicus curiae é o “amigo da Corte” ou o “colaborador da Corte”, mas essa
tradução é inócua para o nosso direito, uma vez que para nossa experiência jurídica
HODpYD]LDGHVLJQLÀFDGR´(ODPHVPRTXDQGRWUDGX]LGDQmRWHPUHIHUHQFLDOQD
QRVVDKLVWyULDMXUtGLFDHSRULVWRÀFDFDUHQWHGHYHUGDGHLUDLGHQWLÀFDomRµ
Del Prá (2007) nos traz que o amicus curiae no período medieval inglês,
séculos XIV a XVI, participava do processo, mas com um papel meramente
informativo e supletivo, mas importante para a corte. Era uma forma de auxílio à
corte, porém sem a manifestação de nenhum interesse próprio do interveniente.
Com o passar do tempo e com sua aplicação no direito americano,
gradativamente o instituto deixa de ser um instrumento de um terceiro
desinteressado, para assumir uma função mais comprometida, com um interesse
não das partes, mas da coletividade ou de um particular.
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Segundo o autor “Essa evolução do instituto representou mais um
importante avanço no procedimento judicial do adversarial system3, emprestando-lhe
certa “democratização” ou “socialização” [...]”
Além dos Estados Unidos e da Inglaterra o autor cita a presença do amicus
curiae também na França, na Itália, na Argentina e em ordenamentos supranacionais
FRPRQRUHJXODPHQWRGD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'LUHLWRV+XPDQRVHDSHVDUGH
acalorada discussão doutrinária, na Organização Mundial do Comércio. Nesses
países e organismos internacionais, nem sempre ele aparece com o nome de
amicus curiae PDV SRGH VHU LGHQWLÀFDGR FRPR D SRVVLELOLGDGH GH ´LQWHUYHQomR GH
terceiros” nas cortes, seja ainda como mero instrumento de informação do juiz ou,
conforme representa sua evolução, como importante instrumento de participação
GDVRFLHGDGHHPDVVXQWRVGHVHXLQWHUHVVH$VVLP'HO3UiDÀUPDTXH´GHQWURGD
mesma denominação (amicus curiae YHULÀFDPRVGRLVIHQ{PHQRV
Um primeiro, que se refere aos casos em que o julgador
pode valer-se de um terceiro para auxiliá-lo na prospecção de
dados (fáticos ou jurídicos) para a decisão. Nesse caso a atuação
do terceiro, como amicus curiae, remeter-se-á aos poderes instrutórios
GR MXOJDGRU 1mR VH FRQIXQGH WRGDYLD FRP D ÀJXUD GR SHULWR RX
da testemunha, porquanto, diferentemente dessas, e afora outros
aspectos divergentes, a manifestação do amicus curiae é livre na
forma e não se restringe à matéria fática.
E um segundo, de matiz mais democrático, segundo o qual
o amicus curiae age voluntariamente, em exercício de direito próprio
GHPDQLIHVWDomRHPTXHVW}HVGHWUDQVFHQGrQFLDFROHWLYD1HVVHFDVR
sua atuação constitui verdadeira hipótese de intervenção de terceiro,
também em benefício da corte, mas como forma de participação na
administração da justiça em casos de interesse “coletivo” (em sentido
DPSOtVVLPR  '(/35ÉSJULIRGRDXWRU

No Brasil, segundo Scarpinella Bueno (2008), só havia uma regra de direito
positivo que se referia expressamente ao amicus curiaeWUDWDYDVHGRDUWGD
5HVROXomRQGR&RQVHOKRGD-XVWLoD)HGHUDO
3RUpPHPPDUoRGHIRLSURPXOJDGDD/HL1QRYR&yGLJR
de Processo Civil, ainda em vacatio legis, que adota o instituto do amicus curiae
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H[SUHVVDPHQWHHPVHXDUW
&RQVLGHUDQGRSRUpPRLQVWLWXWRVHPDGHQRPLQDomRHVSHFtÀFDGH´amicus
curiae”, indica a existência do mesmo na Lei Nº 9.868/99, que regula o procedimento
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade,
HPVHXDUW; bem como na Lei Nº 10.259/01, que cria e disciplina o Juizado
(VSHFLDO)HGHUDOHPVHXDUW5 e o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal que passou a admitir que “quaisquer terceiros” sustentem oralmente suas
UD]}HVQRVMXOJDPHQWRVSHUDQWHR3OHQiULRRXSHUDQWHDV7XUPDVSUHYLVWRQRDUW
6.
O autor nos traz mais algumas possibilidades de intervenção do amicus
curiae
No mais, há diversos outros diplomas legislativos
que, embora não tratem do amicus curiae DGPLWHP LQWHUYHQo}HV
diferenciadas de terceiro que, na minha opinião, é o que basta,
DQDOLVDGDV DV SUHYLV}HV QR VHX GHYLGR FRQWH[WR SDUD YHULÀFDU TXH
HVWD VLWXDo}HV FRUUHVSRQGHP RX TXDQGR PHQRV VmR EDVWDQWH
próximas da intervenção do amicus curiae tal qual admitida nos
ordenamentos jurídicos estrangeiros que o conhecem. Assim, apenas
SDUD LOXVWUDU D PLQKD DÀUPDomR QR DUW  GD /HL Q 
SHVVRDV MXUtGLFDV IHGHUDLV GH GLUHLWR S~EOLFR  QR DUW  GD /HL Q
 &RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV QRDUWGD/HLQ
 &RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD HRDUW
GD/HLQ 2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO 
O que é relevante destacar, contudo, é que a admissão do
amicus curiae para desempenhar o papel que, no direito estrangeiro,
ele desempenha (e que para nós, vale o destaque, é, em largas
linhas, exercido pelo Ministério Público quando atua na qualidade
GH ÀVFDO GD OHL  QmR GHSHQGH GH H[SUHVVD SUHYLVmR OHJLVODWLYD (OD
decorre do sistema processual civil, isto é, das próprias normas
de direito processual civil quando analisadas, como devem ser,
GHVGH D &RQVWLWXLomR )HGHUDO RX FRPR SUHÀUR GHVGH R ´PRGHOR
constitucional do processo civil”. Foi a partir desta visão que
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desenvolveu o
instituto no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade
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DtHQWHQGLGDVDVDo}HVGLUHWDGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGHFODUDWyULD
GHFRQVWLWXFLRQDOLGDGHHDDUJLomRGHGHVFXPSULPHQWRGHSUHFHLWR
fundamental), no que foi seguida por alguns Tribunais de Justiça
no exercício do controle de constitucionalidade das leis municipais.
VLF  %8(12S

A intervenção do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade
IRL´FRQVDJUDGRµVHJXQGR%8(12),/+2 S SHOD/HLQHPVHXDUW
   DR DGPLWLU D SRVVLELOLGDGH GH PDQLIHVWDomR GH RXWURV yUJmRV RX HQWLGDGHV
desde que demonstrem sua representatividade e a relevância da matéria.
%LQHQERMP S DÀUPD´7UDWDUVHGHLQRYDomREHPLQVSLUDGDTXH
se insere no contexto de abertura da interpretação constitucional no país, permitindo
TXHRVLQGLYtGXRVHJUXSRVVRFLDLVSDUWLFLSHPDWLYDPHQWHGDVGHFLV}HVGR6XSUHPR
Tribunal Federal que afetem seus interesses.”
Nota-se que a possibilitação da participação do amicus curiae abre caminho
para uma democratização do debate, pluralizando a possibilidade de a sociedade
SDUWLFLSDUGHGHFLV}HVTXHOKHDSUHVHQWHUHOHYkQFLDHVHMDPGHVHXLQWHUHVVHDPSOLDVH
DSDUWLFLSDomRGRVLQWpUSUHWHVGDFRQVWLWXLomRDTXH0{QLD&+/HDO S VH
UHIHUHSDUWLQGRGDVLGHLDVGH+lEHUOHFRPRDSRVVLELOLGDGHGHVHDPSOLDUD´VRFLHGDGH
DEHUWDGHLQWpUSUHWHVµDÀPGHVHSRVVLELOLWDUXPD´MXULVGLomRFRQVWLWXFLRQDODEHUWDµ
(P RXWUR PRPHQWR D PHVPD DXWRUD UHDÀUPD VHX SRVLFLRQDPHQWR D
respeito da participação do amicus curiae no debate constitucional e a democratização
GDMXULVGLomRFRQVWLWXFLRQDO
$VVLP HVVD SRVVLELOLGDGH VLJQLÀFD QmR DSHQDV XPD
maior abertura do debate constitucional, na medida em que se
viabiliza a participação de diversos setores da sociedade no processo,
VHQmRTXHWDPEpPXPDPDLRUOHJLWLPDomRGDVGHFLV}HVGDSUySULD
&RUWH HQTXDQWR LQVWkQFLD ÀQDO GH GHFLVmR DFHUFD GH TXHVW}HV WmR
relevantes como as matérias que envolvem direitos fundamentais e
RVFRQWH~GRVFRQVWLWXFLRQDLV /($/S

Essa abertura democrática com a possibilidade da participação formal
GDVRFLHGDGHSRUPHLRGHHQWLGDGHVRXLQVWLWXLo}HVTXHHIHWLYDPHQWHUHSUHVHQWHP
interesses gerais coletivos foi expressamente reconhecido pelo Min. Celso de Mello
TXDQGRUHIHULXVHDRVHXYRWRQD$',6&QD$',0&')
(0(17$
´$0,&86
&85,$(µ
&21752/(
NORMATIVO
ABSTRATO.
INTERVENÇÃO
DESSE
“COLABORADOR DO TRIBUNAL” JUSTIFICADA PELA
NECESSIDADE DE PLURALIZAR O DEBATE CONSTITUCIONAL
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E DE AFASTAR, COM TAL ABERTURA PROCEDIMENTAL,
SEMPRE EM RESPEITO AO POSTULADO DEMOCRÁTICO, UM
INDESEJÁVEL “DEFICIT” DE LEGITIMIDADE DAS DECISÕES DO
6835(0275,%81$/)('(5$/12(;(5&Ì&,2'$-85,6',d®2
CONSTITUCIONAL. AS QUESTÕES DA REPRESENTIVIDADE
ADEQUADA E DA DEFINIÇÃO DOS PODERES PROCESSUAIS
5(&21+(&,'26$2´$0,&86&85,$(µ
DOUTRINA. PRECEDENTES. ADMISSÃO, NA
ESPÉCIE, DO BACEN.
'(&,6®2 $V UD]}HV LQYRFDGDV SHOR %DQFR &HQWUDO
GR %UDVLO ² %$&(1 SDUD MXVWLÀFDU VXD SUHWHQVmR GH LQJUHVVR
neste processo ajustam-se aos objetivos subjacentes à regra legal
TXH LQVWLWXLX D ÀJXUD GR ´DPLFXV FXULDHµ FRQIRUPDQGRVH DR
HQWHQGLPHQWR TXH H[SXV HP GHFLVmR SURIHULGD QD $', 6&
5HO0LQ&(/62'(0(//2
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO ‘AMICUS CURIAE’.
3266,%,/,'$'( /(, 1  $57     6,*1,),&$'2
32/Ì7,&2-85Ì',&2 '$ $'0,66®2 '2 ¶$0,&86 &85,$(·
NO SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE ADMISSÃO DEFERIDO.
No estatuto que rege o sistema de controle normativo
abstrato de constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro
SURFHVVXDOL]RX D ÀJXUD GR ¶DPLFXV FXULDH· /HL Q  DUW
    SHUPLWLQGR TXH WHUFHLURV ² GHVGH TXH LQYHVWLGRV GH
representatividade adequada – possam ser admitidos na relação
processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito
subjacente à própria controvérsia constitucional.
A admissão de terceiro, na condição de ‘amicus curiae’,
QR SURFHVVR REMHWLYR GH FRQWUROH QRUPDWLYR DEVWUDWR TXDOLÀFDVH
FRPR IDWRU GH OHJLWLPDomR VRFLDO GDV GHFLV}HV GD 6XSUHPD &RUWH
enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio
DR SRVWXODGR GHPRFUiWLFR D DEHUWXUD GR SURFHVVR GH ÀVFDOL]DomR
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele
se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística,
DSRVVLELOLGDGHGHSDUWLFLSDomRIRUPDOGHHQWLGDGHVHGHLQVWLWXLo}HV
que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade
ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos,
classes ou estratos sociais.
(P VXPD D UHJUD LQVFULWD QR DUW    GD /HL Q
9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção
SURFHVVXDOGRDPLFXVFXULDH²WHPSRUSUHFtSXDÀQDOLGDGHSOXUDOL]DU
RGHEDWHFRQVWLWXFLRQDOµ>@ $',JULIRQRVVR
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'HVGH HQWmR YiULDV RXWUDV Do}HV GH FRQWUROH GH FRQVWLWXFLRQDOLGDGH
concentrada vem admitindo a participação do amicus curiaeWDLVFRPR$',
')$'2')$'235$',0&')H$'3)
DF-2012.
5 Conclusão
$WUDQVKLVWRULFLGDGHQDFRQVWUXomRGDVFRQVWLWXLo}HVHGHVXDQHFHVViULD
interpretação e jurisdição nos conduziu até um momento em que não há mais como
fazer uma separação linear entre substancialismo e procedimentalismo ou entre a
clássica divisão de Montesquieu em três poderes.
Apesar de seu pensamento ter determinado as bases político/
administrativas das modernas sociedades democráticas, com seu sistema de
“freios e contrapesos”, sofre críticas de diversos autores, pois o poder do Estado
VHULD ~QLFR VHQGR GLYLGLGDV VXDV IXQo}HV IDODQGRVH DVVLP HP WULSDUWLomR GH
IXQo}HVHQmRGHSRGHUHV
'HYHPHOHVHQWmRVHHQWUHODoDUHPVHFRPSOHPHQWDUHPDÀPGHGDUHP
a maior concretização possível aos direitos fundamentais, dentro das “escolhas”
IHLWDV GH 7ULEH GRV ´YDORUHV PRUDLVµ GH 'ZRUNLQ GR ´DJLU FRPXQLFDWLYRµ GH
+DEHUPDQV H GD ´VRFLHGDGH DEHUWD GH LQWpUSUHWHVµ GH +lEHUOH QR TXH FRQFHUQH
ao conteúdo da construção, interpretação e aplicação da Constituição nos Estados
Democráticos de Direito.
Prof.ª Mônia nos demonstra com clareza essa necessidade e essa tendência
LQGLFDQGR DR ÀQDO GH VHX WUDEDOKR D QHFHVVLGDGH GH VH EXVFDU PHLRV SDUD HVVD
abertura democrática, de forma a proporcionar uma maior amplitude nos debates
constitucionais, construindo-se o que chama de jurisdição constitucional aberta, o
que vai permitir que a interpretação constitucional seja feita, não somente por “parte
GRVWpFQLFRVHEXURFUDWDVRÀFLDOHRUJDQLFDPHQWHLQYHVWLGRVGHWDLVFRPSHWrQFLDVµ7,
mas por toda a sociedade interessada e efetivamente destinatária das consequências
GHVWDVLQWHUSUHWDo}HVGHFLV}HV
Um desses meios de abertura democrática na jurisdição constitucional
e que se coaduna perfeitamente com o pensamento da Prof.ª Mônia, conforme
procuramos demonstrar, é a participação do amicus curiae na jurisdição constitucional
FRQFHQWUDGDEUDVLOHLUDH[HUFLGDSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOQDVDo}HVGHFRQWUROH
de constitucionalidade, como possibilidade de efetiva participação das forças
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vivas da sociedade na discussão de assuntos de interesse coletivo, possibilidade
FRQÀUPDGDDFLPDSHODVSDODYUDVGR0LQLVWUR&HOVRGH0HOOR

5()(5È1&,$6
BINENBOJM, Gustavo. A DIMENSÃO DO AMICUS CURIAE NO PROCESSO
&2167,78&,21$/ %5$6,/(,52 5HTXLVLWRV SRGHUHV SURFHVVXDLV H DSOLFDELOLGDGH QR
âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador,
,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH 'LUHLWR 3~EOLFR Q  PDLRMXO  'LVSRQtYHO HP KWWSZZZ
GLUHLWRGRHVWDGRFRPUHYLVWD5('$(0$,2*867$92%,1(1%2-,0SGI!
$FHVVRHPRXW
%21$9,'(63DXOR-XULVGLomRFRQVWLWXFLRQDOHOHJLWLPLGDGH DOJXPDVREVHUYDo}HVVREUHR
Brasil). Estudos Avançados,6mR3DXORYPDLRDJR'LVSRQtYHOHPKWWSZZZ
VFLHOREUVFLHORSKS"SLG V VFULSW VFLBDUWWH[W! $FHVVR HP  RXW
2015.
%5$6,/'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHOrganiza a Justiça Federal.'LVSRQtYHOHP
KWWSZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBGHFUHWR'KWP!$FHVVRHPRXW
2015.
______. Medida Cautelar na Ação Direta de InconstitucionalidadeQ5HODWRU0LQLVWUR&HOVR
GH0HOOR5HTXHUHQWH*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH5RQG{QLD$0,&86&85,$(µ&21752/(
NORMATIVO ABSTRATO. INTERVENÇÃO DESSE “COLABORADOR DO TRIBUNAL”
JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PLURALIZAR O DEBATE CONSTITUCIONAL
E DE AFASTAR, COM TAL ABERTURA PROCEDIMENTAL, SEMPRE EM RESPEITO
AO POSTULADO DEMOCRÁTICO, UM INDESEJÁVEL “DEFICIT” DE LEGITIMIDADE
'$6'(&,6¯(6'26835(0275,%81$/)('(5$/12(;(5&Ì&,2'$-85,6',d®2
CONSTITUCIONAL. AS QUESTÕES DA REPRESENTIVIDADE ADEQUADA E DA
'(),1,d®2 '26 32'(5(6 352&(668$,6 5(&21+(&,'26 $2 ´$0,&86 &85,$(
'HFLVmRHPRXWDiário do Judiciário EletrônicoQRXW
BUENO, Cássio Scarpinella. Quatro perguntas e quatro respostas sobre o Amicus Curiae.
Revista Nacional da Magistratura,%UDVtOLD$QR,,QSPDLR
%8(12 ),/+2 (GJDU 6LOYHLUD Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro. Um Terceiro
Enigmático. 6mR3DXOR6DUDLYD.
DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus Curiae. Instrumento de participação democrática de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.&XULWLED-XUXi
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.(/6(1 +DQV Jurisdição Constitucional 7UDGXomR $OH[DQGUH .UXJ 6mR 3DXOR 0DUWLQV
)RQWHV
/($/ 0{QLD &ODULVVD +HQQLJ -XULVGLomR &RQVWLWXFLRQDO DEHUWD UHÁH[}HV VREUH RV OLPLWHV H D
legitimidade da Jurisdição Constitucional na ordem democrática.5LRGH-DQHLUR/XPHQ-XULV
BBBBBBB-XULVGLomR&RQVWLWXFLRQDO$EHUWDD$EHUWXUD&RQVWLWXFLRQDO&RPR3UHVVXSRVWRGH
Intervenção do Amicus Curiae no Direito Brasileiro. Revista de Direito Público, Brasília, n. 21, p.
 PDLRMXQ  'LVSRQtYHO HP KWWSZZZGLUHLWRSXEOLFRLGSHGXEULQGH[SKS
GLUHLWRSXEOLFRDUWLFOHYLHZ!$FHVVRHPRXW
MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo G. G. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev.
HDWXDO6mR3DXOR6DUDLYD
SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo.  HG UHY DWXDO 6mR 3DXOR
Malheiros, 2005.
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