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RESUMO 

 

SULLA, João Antônio Barbieri Sulla. Amicus curiae: análise e perspectivas no processo 

civil brasileiro. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito. Universidade de São 

Paulo, 2017. 

 

O presente trabalho tem como propósito a análise da figura do amicus curiae no 

direito processual civil brasileiro, especialmente após a edição da Lei 13.105/2015. Com a 

fixação do que entendemos ser a natureza jurídica do amigo da corte, tratou-se dos 

seguintes itens: (a) do tipo de interesse processual que permite a sua atuação no processo; 

(b) das hipóteses de intervenção; (c) do modo pelo qual se dará sua intervenção, 

considerando se se trata de poder discricionário do juiz sua admissibilidade; (d) dos 

poderes que pode exercer no processo; (e) das questões que pode aduzir no processo, se de 

fato e de direito; (f) da necessidade ou não de capacidade postulatória; (g) da possiblidade 

de sua condenação nas verbas sucumbenciais; (h) da sua legitimidade recursal; (i) da 

“eficácia de sua intervenção”, isto é, uma vez determinada qual a relação do amicus curiae 

com o objeto do processo, é importante destacar se ficará ele vinculado à “justiça da 

decisão”, à coisa julgada, ou se simplesmente não fica vinculado a nada. 

 

Palavras-chave: Amicus curiae, amigo da corte, amigo do tribunal, friend of the court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

SULLA, João Antônio Barbieri Sulla. Amicus curiae: analysis and perspectives in the 

brazilian law. Master ir Law. Law School. Universidade de São Paulo, 2017.  

 

The analysis presented  in this essay suggests that amici curiae is about to play an 

important role in brazilian litigation. Though unchecked, the impacts of the friend of the 

court in the decisionmaking process must be openly acknowledged in Brazil, especially 

because courts freely admit virtually every amicus brief offered. Since there are no relevant 

statistic studies concerning amicus curiae in Brazil, the influences of the friend of the court 

is about to becomes a remarkable phenomenon once only recently it was systematic 

introduced in this country by the new procedural legislation. Given the increasing 

workload of the Brazilian courts and their willingness to grand these motions, we present 

what might be  the procedure of the amicus curiae briefs in the face of the new legislation 

in witch the friend of the court is openly recognized as a third party intervener.  

 

Keywords: Amicus curiae, amicus juris, friend of the court, freund des gerichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"What's law? Control? Law filters chaos and what drips through? Serenity? Law -- 

our highest ideal and our basest nature. Don't look too closely at the law. Do, and 

you'll find the rationalized interpretations, the legal casuistry, the precedents of 

convenience. You'll find the serenity, which is just another word for death." 

Leto Atreides II, God Emperor of Dune (Herbert, Frank. Dune Messiah) 
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1. INTRODUÇÃO E ORIGEM HISTÓRICA DO AMICUS CURIAE 

 

1.1 Introdução   

 

O propósito desta dissertação é estudar detidamente a figura do amicus curiae, 

destacando suas repercussões como mecanismo adequado e próprio a contribuir com a 

efetividade do processo,
1
 ou seja, que, por meio de uma interpretação teleológica da 

técnica processual
2
 e considerando as particularidades do caso em concreto, encontremos 

“soluções reveladoras de uma sensibilidade social antes inexistente”.
3
 Isto é, que sejam 

buscadas medidas de abertura da via de acesso à justiça de modo a afastar “as 

desigualdades da lei perante os cidadãos, incompatíveis com a igualdade dos cidadãos 

perante a lei”.
4
 

Com efeito, uma leitura preliminar a ser dada ao amicus curiae o será sob a 

perspectiva da igualdade no processo, uma vez que, como se verá mais adiante, o escopo 

desse instituto é viabilizar que cheguem ao Judiciário situações que de outra forma não 

teriam acesso às instituições públicas. Nesse sentido, as ponderações de Luhmann, para 

quem  

[…] o decurso do processo tem de poder ser presenciado pelos não participantes. 

Trata-se de facilitar aí o acesso, não tanto quanto à presença atual, mas sim 

quanto à ida efetiva, quanto à assistência. É decisivo que exista esta 

possibilidade. Ela fortalece a confiança, ou pelo menos impede a criação daquela 

desconfiança que se liga a todas as tentativas de guardar segredo.
5
 

Assim sendo, pretende-se a apresentação do amicus curiae como um meio de 

reforço do caráter público do processo, conferindo, por meio do maior aporte de 

informações, maior possibilidade, ao juiz, de realizar justiça com igualdade real, o que, nas 

palavras de Bedaque, somente se realiza “quando a solução encontrada não for o resultado 

do maior poderio econômico ou da astúcia de uma delas (partes). O processo não é um 

jogo em que o mais capaz sai vencedor, mas instrumento de justiça, com o qual se pretende 

encontrar o verdadeiro titular de um direito”.
6
 E continua o autor:  

                                                 
1
 “Aptidão de um meio ou instrumento para realizar os fins ou produzir os efeitos a que se ordena” 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre o tema da “efetividade” do processo, p. 27). 
2
 “O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos (e 

outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento” (Idem, ibidem). 
3
 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 277. 

4
 Idem, ibidem. 

5
 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, p. 105. 

6
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantia da amplitude de produção probatória, p. 175. 
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[…] não se pode aceitar que, em razão da hipossuficiência de um dos litigantes, 

seja proferida uma decisão injusta, que não corresponde à realidade fática 

submetida a julgamento. Isso representaria um verdadeiro fracasso da atividade 

jurisdicional, cuja finalidade é promover a atuação da norma aos fatos 

efetivamente verificados. Somente assim se alcançará a verdadeira paz social. 

Inadmissível que eventuais desigualdades impeçam este resultado.
7
 

Em seguida, intenta-se uma leitura do amicus curiae a partir do sistema da Common 

Law, pois é evidente que hoje as tradicionais famílias jurídicas da Civil Law e da Common 

Law não mais podem se prender a preciosismos na escolha de técnicas, mas devem se 

utilizar, sem descuidar, de todos os mecanismos hábeis a satisfazer o jurisdicionado, 

consumidor do serviço prestado pelo Judiciário. Tal é a postura Zuckerman diante dos 

diversos sistemas de solução de conflitos, de sorte que, mesmo sendo eles variáveis no 

modo de prover suas decisões, seu objetivo central é o mesmo, qual seja prover o 

jurisdicionado de soluções corretas dentro de um tempo razoável e de um custo 

apropriado.
8
 

Com isso, ao analisarmos a figura do amicus curiae, uma consideração, que 

necessariamente deve ser feita, concerne ao contexto cultural de surgimento desse instituto 

dentro do sistema do Common Law e a sua respectiva compatibilidade com o atual 

contexto “jurídico-cultural” brasileiro, especialmente diante da “legitimação da decisão” 

gerada por sua intervenção.
9
 

Em segundo momento, é importante um estudo do conceito de amicus curiae, 

especialmente diante da Lei 13.105/2015, a fim de verificar se seria ele: (a) um auxiliar 

                                                 
7
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantia da amplitude de produção probatória, p. 175. 

8
 “The systems […] vary, therefore, not in their central objective but in the way they seek to provide correct 

decisions within a reasonable time at an affordable cost. Although excessive delay and high cost have serious 

adverse effects on the efficacy of the system of justice, they have been persistent in most civil justice systems 

for a very long time. Every country boasts a long history of attempts to reduce delay and cost, yet few have 

been even moderately successful in reaching a sensible balance” (ZUCKERMAN, Adrian A.S. Justice in 

Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure, p. 51). 
9
 Até aonde nossa pesquisa pode alcançar, parece unânime a aceitação na doutrina brasileira do caráter 

legitimador do amicus curiae: “(amicus curiae) „portador‟ das diversas vozes plurais que caracterizam a 

sociedade brasileira e o próprio Estado na sua compreensão atual, é essencial. Só ela e por ela é que se têm 

condições de realizar essa necessária aproximação do juiz com a sociedade e com o próprio Estado e, nesse 

sentido, com o próprio direito a ser aplicado a cada caso concreto que lhe seja submetido para exame. Trata-

se, inequivocamente, de uma forma de legitimar a produção da decisão jurisdicional” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 70); “A legitimação da 

jurisdição constitucional, portanto, advém desse diálogo permanente entre o órgão constitucional e a opinião 

pública” (RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 7). 



15 

 

eventual da Justiça;
10

 (b) uma intervenção típica, prevista no art. 138 do novo Código de 

Processo Civil; (c) uma espécie de assistência peculiar;
11

 ou (d) um novo custos legis. 

Além disso, é fundamental, a partir da estabilização de um conceito, a 

determinação: (a) do tipo de interesse processual que permite a sua atuação no processo; 

(b) das hipóteses de intervenção; (c) do modo pelo qual se dará sua intervenção, 

considerando se se trata de poder discricionário do juiz sua admissibilidade; (d) dos 

poderes que pode exercer no processo; (e) das questões que pode aduzir no processo, se de 

fato e de direito; (f) da necessidade ou não de capacidade postulatória; (g) da possiblidade 

de sua condenação nas verbas sucumbenciais; (h) da sua legitimidade recursal; (i) da 

“eficácia de sua intervenção”,
12

 isto é, uma vez determinada qual a relação do amicus 

curiae com o objeto do processo, é importante destacar se ficará ele vinculado à “justiça da 

decisão”, à coisa julgada, ou se simplesmente não fica vinculado a nada. 

Mas ainda há mais, a doutrina posiciona-se
13

 no sentido de haver outras hipóteses 

de intervenção de amicus curiae já bem regulamentadas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, tais como os casos do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Inpi (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial), a intervenção prevista no art. 5.º da Lei 9.469/1997, além da intervenção nas 

ações de controle concentrado, prevista nos arts. 7.º e 18 da Lei 9.868/1999. Esses casos 

serão analisados buscando sempre determinar em que medida influenciam ou são 

influenciados pelo instituto do amicus curiae. 

Adiantando nossa conclusão, entendemos que o amicus curiae consiste numa 

pluralidade de situações inconciliáveis, o que se tentará demonstrar quando da análise da 

natureza jurídica do instituto, em que, por meio de comparações, objetivamos constatar 

que, por uma plêiade de incompatibilidades, o instituto não pode ser outra coisa senão o 

uso de uma mesma designação para situações completamente distintas, sendo tecnicamente 

mais adequado que se indique sempre de que tipo de amigo da corte se está a tratar.  

E, por fim, propõe-se, à guisa de conclusão, a elaboração de sucessivos remates 

parciais no que toca a cada tipo de amicus curiae, conflitando essas hipóteses e 

                                                 
10

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário de processo civil, p. 307. 
11

 BONATTO, Andréia Maria. O instituto jurídico do amicus curiae e sua aplicação no direito brasileiro, p. 

5. 
12

 Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, p. 37. 
13

 Cf. Cassio Scarpinella Bueno, Olívia Ferreira Razaboni e Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá. 
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perscrutando pelo delineamento do que virá a ser o “amicus curiae tupiniquim” ou “amicus 

curiae à brasileira”. 

 

1.2 Considerações sobre o termo amicus curiae 

 

Feitas essas considerações, e como ponto primeiro deste trabalho, importa 

apresentarmos algumas observações a respeito do termo amicus curiae, seu significado e 

sua tradução. 

Encontramos três variações latinas para a expressão: amicus curiae, amicus curve
14

 

e“amicus juris,
15

 sendo que esta última parece ter sido encontrada em literatura mais 

antiga, do começo da prática da Common Law, nos Year Book cases, datada do século 

XV.
16

 

Em outras línguas é traduzido como “friend of the Court”
17

 ou “Freund des 

Gerichts”.
18

 Em português, encontramo-lo com diversas traduções: “amigo do tribunal”,
19

 

“amigo da corte”,
20

 “colaborador da corte”,
21

 “amigo da cúria”.
22

 Conforme o dicionário de 

Henerik Kocher, o vocábulo latino “amicus” é substantivo singular masculino e pode 

significar “amigo”, “aliado”, “discípulo”, “pessoa amada”, “conselheiro ou courtier de um 

príncipe”.
23

 Nesse sentido, vários autores entendem que a melhor tradução etimológica de 

amicus para o português seja “amigo”.
24

 

                                                 
14

 “Amicus Curve, lat. A friend of the court” (BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, p. 107). 
15

 “In un caso del 1468, in cui si usano i termini „amicus curiae‟ e „amicus juris‟” (CRISCUOLI, Giovani. 

Amicus curiae, p. 195). 

Tradução livre: “Em um caso de 1468, no qual foram usados os termos „amicus curiae‟ e „amicus juris‟”. 
16

 “In 1468 the court stated: „Any man can inform the court in the case so that the court will not render 

judgment on an insufficient record‟. In this case the court used the terms „amicus curiae & amicus juris‟” 

(COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 33).  

Tradução livre: “Em 1468 a Corte se pronunciou: Qualquer homem pode informar a corte sobre o caso, de 

forma que a corte não se pronuncie sem estar devidamente informada”. 
17

 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 8. 
18

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 1; CABRAL, 

Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial, p. 12. 
19

 BUENO, Cassio Scarpinella. Da legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 24. 
20

 VASCONCELOS, Clever Rodolfo Carvalho. Natureza jurídica da intervenção amicus curiae no controle 

concentrado de constitucionalidade, p. 1; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, p. 

246. 
21

 SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário, p. 2. 
22

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 690; BISCH, Isabel da Cunha. O amicus curiae, as tradições jurídicas e o controle de 

constitucionalidade: um estudo comparado à luz das experiências americana, europeia e brasileira, p. 17. 
23

 KOCHER, Henerik. Dicionário de expressões e frases latinas. Disponível em: 

<membres.lycos.fr/hkocher>.  
24

 “A palavra „amicus‟, substantivo, por sua vez, corresponde em português, a „amigo‟” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 46). “O vocábulo 
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Já o vocábulo “curiae” pode significar “senado”, “local ou edifício destinado a 

reuniões”, “cúria ou divisão do povo romano” e “corte (real ou papal)”.
25

 Cassio 

Scarpinella Bueno indica, ainda, outras traduções como “templo em que se reunia o povo 

romano para celebrar cultos”, “sala de sessões ou qualquer assembleia”.
26

 Mattos ressalta 

que a tradução mais adequada, contextualizando o termo nos tempos modernos, seria 

“corte” ou “tribunal”.
27

 Assim podemos dizer que “amicus curiae” em português pode bem 

ser traduzido por “amigo da corte ou do tribunal”. 

Ademais, como bem observa Dinamarco, duas más utilizações do termo devem ser 

evitadas. A primeira delas é a versão feminina “amica curiae”, uma vez que o termo não 

visa a identificar gênero. A segunda é dizer “dois amicus curiae”. O termo tem a forma 

plural “amici curiae”, a qual, mesmo não sendo usual, deverá ser utilizada.
28

 

Todavia, apesar da tradução, muitos autores ressaltam que poucos termos jurídicos 

chegam à beira de ser tão imprecisos e baldados como este.
29

 A tradução, por vezes, causa 

confusões quanto à natureza do instituto e seus escopos, o que bem pode estar ligado à 

variedade de definições e à evolução histórica em diversos países. Assim, Mohan descreve 

o termo “amicus curiae” como “enganosamente simples” (“deceptively simple”),
30

 no que 

não deixa de ser seguido por Scarpinella, para quem é   

[…] inócuo, porque vazio de significado para a experiência jurídica brasileira, 

traduzir a expressão amicus curiae para o vernáculo. Ela, mesmo quando 

traduzida, não tem referencial na nossa história jurídica e, por isso, fica carente 

de verdadeira identificação. É insuficiente a “tradução vernacular” daquela 

expressão; é mister encontrar o seu referencial e seu contexto de análise no 

direito brasileiro.
31

 

Inclusive, ainda tratando-se do termo, é interessante notar que, na Inglaterra, muito 

provavelmente berço do instituto, decidiu-se, em memorandum,
32

 datado de 19 de 

dezembro de 2001 e assinado por Lord Goldsmith, the Attorney-General, e Lord Woolf, 

                                                                                                                                                    
„amicus‟ não apresenta dúvidas quanto ao seu sentido e à sua tradução, sendo interpretado normalmente 

como „amigo‟” (MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão 

procedimentalmente adequada para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 22). 
25

 KOCHER, Henerik. Dicionário de expressões e frases latinas. Disponível em: 

<membres.lycos.fr/hkocher>. 
26

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 46. 
27

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 22. 
28

 “Quando a função for exercida por uma mulher, dir-se-á igualmente amicus curiae e não amica curiae. O 

plural de amicus curiae é amici curiae, mas essa expressão não é usual. É errado dizer dois amicus curiae” 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário de processo civil, p. 307).  
29

 Nesse sentido podemos citar: Cassio Scarpinella Bueno, Stuart Banner, S. Chandra Mohan e Simmons 

Omari Scott . 
30

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 2. 
31

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 604. 
32

 Cf. Lord Goldsmith QC, Attorney-General to the United Kingdom “Advocate to the Court” Law Society 

Gazette (United Kingdom, 1 February 2002). Disponível em: <www.lawgazette.co.uk>. 
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the Chief of Justice, abandonar o uso do termo “amicus curiae”, adotando, em seu lugar, a 

expressão “Advocate to the Court”, o que poderíamos traduzir como “advogado para a 

corte”. A mudança do nome se deu justamente em virtude da reavaliação das funções do 

instituto, que, mais do que se distanciar de um terceiro desinteressado, nunca se verificou, 

propriamente, uma linha clara de separação entre o “amigo” e uma modalidade de terceiro 

interveniente.
33

 

 

1.3 Da origem controvertida do instituto 

 

Há verdadeiro consenso na doutrina
34

 sobre a indefinição quanto à origem histórica 

do amicus curiae, de modo a haver incerteza se esta teria se dado no direito romano ou no 

direito penal medieval inglês.
35

 

Apesar da controvérsia, tal como adverte Covey, não é incomum que práticas muito 

antigas tenham suas raízes perdidas, sem, no entanto, obstar sua reiteração atual.
36

 

Assim, cabe analisarmos, ainda que brevemente, de um lado, os argumentos 

daqueles que entendem ter o instituto surgido em Roma, e, de outro, os argumentos que 

atribuem sua origem ao direito da Common Law. 

 

1.4 Da origem romana 

 

Se considerarmos as origens do amicus curiae fundadas no direito romano, esta 

forma de participação no processo teria mais de mil anos.
37

 A grande crítica lançada contra 

                                                 
33

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 23. 
34

 Nesse sentido: Marcelo Negri Soares; Giovani Criscuoli; Ana Letícia Queiroga de Mattos; Cassio 

Scarpinella Bueno; Welder Queiroz dos Santos; Claudia Paiva Carneiro da Silva; S. Chandra Mohan; 

Elisabetta Silvestri; Isabel da Cunha Bisch; Andréia Maria Bonatto; Frank M. Covey Jr.; Olívia Ferreira 

Razaboni; Oscar Valente Cardoso; Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá. 
35

 “Dal punto di vista storico, ad esempio, è ancora aperto il problema se l‟amicus sia una figura tipicamente 

anglossassone o non piuttosto derivata da altre figure similari esistenti nel continente; mentre, sul piano 

político e técnico, rimangono da chiarire i motivi nei quali la pratica affonda le radici della sua 

istituzionalizzazione” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno 

strumento per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 197).  

Tradução livre: “Do ponto de vista histórico, por exemplo, é ainda persistente o problema relativo a ser o 

amicus tipicamente anglo-saxônico ou derivado de outras figuras existentes no direito continental; enquanto, 

sob o plano político e técnico, remanescem a serem esclarecidos os motivos pelos quais a prática encontra 

suas raízes institucionais”. 
36

 “There can be no doubt as to the age and wide acceptance of the amicus curiae. As to its origin, on the 

other hand, there is a great deal of doubt. Like so many things of great age, its roots are lost even though the 

practice still continues. There is little material available on the beginnings of the amicus practice” (COVEY 

JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 33). 

Tradução livre: “Não podem restar dúvidas quanto à antiguidade da larga aceitação do amicus curiae. Quanto 

às suas origens, por outro lado, há grande incerteza. Como muitas coisas de prolongada existência, suas 

raízes foram perdidas por mais que as práticas persistam. Há poucas fontes disponíveis sobre as origens 

remotas desta prática”. 
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os defensores da fonte romanística do instituto é que o termo amicus curiae não aparece 

em escritos antigos romanos. Há, como indica Mohan, referências aos termos “amici”, 

“consilium”, “iurisprudentes”, “ius pubice respondendi” e “ministrator”,
38

 mas não, 

especificamente, ao vocábulo amicus curiae.  

Ressaltam, contudo, que a falta de referência ao termo não indicaria, por si só, que 

o instituto não existiu nos tempos romanos, pois, por vezes, institutos renomadamente 

romanos teriam parca ou nenhuma menção em textos antigos.
39

 

Nesse sentido, Criscuoli salienta ser pacífico que o magistrado poderia requisitar, 

quando lhe faltasse suficiente conhecimento jurídico, parecer de um jurista, consiliarius,
40

 

ou mesmo de um consilium, órgão colegiado, o que teria se dado desde o período arcaico 

até fins do período imperial da história romana.
41

 

Moreira Alves esclarece que o consilium era composto por assessores do 

magistrado, os quais eram recrutados entre estudiosos de direito, de sorte que, ao 

manifestar posicionamento em dado caso, não havia qualquer obrigação dos juízes em 

segui-lo.
42

 Tal modelo também foi adotado pelos imperadores, cujo conselho era chamado 

consistorium ou auditorium. Assim, as opiniões exaradas por esse órgão visavam a assistir 

o imperador na preparação de propostas legislativas, ordens administrativas, bem como no 

processamento de litígios judiciais.
43

 

Nessa esteira, de acordo com Mario Bretone: 

                                                                                                                                                    
37

 Cf. WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?.  
38

 “The central difficulty in pointing to the Roman law as the source of the amicus curiae is that that term 

does not appear in Roman scripts or writings in reference to jurists who had performed that funcion since the 

third or fourth century. There are constant references to offices of the amici, consilliari, iurisconsulti or 

iurisprudentes, ius pubice respondendi and ministrator but not to an amicus curiae” (MOHAN, S. Chandra. 

The amicus curiae: friends no more?, p. 13). 

Tradução livre: “A dificuldade fulcral ao se indicar o direito romano como fonte do amicus curiae é que esse 

termo não aparece em escritos ou mesmo em referências de juristas que exerceram aquela função por volta 

do terceiro ou quarto século. Há constantes referências a funcionários como amici, consilliari, iurisconsulti 

ou iurisprudentes, ius pubice respondendi e ministrator mas não a amicus curiae”. 
39

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 13. 
40

 “[...] a figura do consiliarius, espécie de auxiliar do juízo, o qual poderia atuar individualmente, na 

qualidade de iuris peritus, ou como componente de um consilium” (RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus 

curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 8). 
41

 “Per quanto riguarda il diritto romano è assolutamente pacifico che il magistrato giusdicente poteva 

integrare la sua conoscenza del diritto, eventualmente manchevole, col parere richiesto ad un esperto giurista 

oppure con l‟aiuto del consilium. Il ricorso a questo organo corrisponde addirittura ad un principio 

costituzionale ed i testi confermano che la sua esigenza ad assistenza è costante in tempo: dall‟età arcaica a 

quella repubblicana ed in tutto il periodo dell‟impero” (CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 197).  

Tradução livre: “No que toca ao direito romano, é absolutamente pacífico que o magistrado poderia integrar 

seu saber jurídico, eventualmente incompleto, com considerações requisitadas a um jurista especialista ou, 

ainda, com a ajuda de um conselho técnico. O recurso a este órgão corresponde a um princípio constitucional 

e os textos confirmam que a sua exigência e assistência é constante ao longo do tempo: da idade arcaica à 

republicana, e por todo o período do império”. 
42

 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano, p. 200. 
43

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 12. 
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Adquire importância a vontade normativa do príncipe, que se manifesta antes de 

mais num comportamento exemplar; recorre-se a um procedimento de tipo novo, 

entregue aos cônsules. Augusto, porém, solicita o parecer a um colégio de 

peritos. Este é o primeiro sinal de uma relação que se tornará constante. Os 

imperadores escolhem pouco a pouco também entre os juristas os seus amigos; 

chamam-nos para fazer parte do seu conselho, onde pelo menos em pleno século 

II existem lugares retributivos e estáveis. A política legislativa imperial, entre 

Trajano e Marco Aurélio, parte da colaboração dos grandes jurisconsultos 

senatoriais ou equestres, de origem itálica ou também provincial: de L. Nerázio 

Prisco e P. Giuvenzio Celso a Sálvio Juliano, Úlpio Marcelo e Volúsio Meciano. 

Só na época dos Severos, de qualquer maneira, a jurisprudência adquire uma 

fisionomia nitidamente burocrática e cosmopolita. É normal que ela se 

proporcione ao príncipe e aos seus consiliarii, e que estes estejam ao seu lado e 

cumpram o seu dever sem limite de espaço e de tempo.
44

 

Assim, o consilium, tal como aportam Simard e Mohan, seria, no direito romano, 

um mecanismo que possibilitaria a um terceiro neutro ou desinteressado prover 

informações jurídicas não somente a uma corte ou a um magistrado, mas também a 

cidadãos comuns,
45

 com relativa flexibilidade procedimental. A prática dos juristas ou 

advogados acadêmicos em oferecer “consilia” permitiu que fosse atendida grande gama de 

necessidades, como, por exemplo, a oferta de modelo ou diretriz legal em dado processo, a 

prevenção de erros judiciários – ao fazer referência a estatutos e outras fontes de direito 

que poderiam ter sido olvidadas
46

 –, além de assistir os litigantes em matérias de 

procedimentos legais, redigindo documentos como contratos e testamentos.
47

 

De fato, se se pretender enquadrar a figura do consilium sob uma ótica atual, 

entendemos que seria ele verdadeiro auxiliar do juízo, pois não apenas deveria ser 

imparcial, mas também seu comparecimento em juízo dependeria da corte, ou seja, o 

                                                 
44

 BRETONE, Mário. História do direito romano, p. 164. 
45

 Isabel Bisch, citando Wolfgang Kunkel, salienta que “tais peritos em direito não desempenhavam, 

absolutamente, papel secundário na formação das decisões: mostravam-se dispostos a aconselhar particulares 

e magistrados sobre os mais variados casos práticos, até porque desempenhavam função garantidora de honra 

e de uma carreira política de êxito. Wolfgang Kunkel inclusive refere-se ao mencionado consilium como um 

„conselho de prestígio‟, composto de verdadeiros assessores jurídicos frequentemente a emitir publicamente 

opiniões de considerável transcendência” (BISCH, Isabel da Cunha. O amicus curiae, as tradições jurídicas e 

o controle de constitucionalidade: um estudo comparado à luz das experiências americana, europeia e 

brasileira, p. 18). 
46

 “Dating back to Roman law, the tool (amicus curiae) allowed unbiased or neutral outsider to a legal action 

to provide information to an appellate court in a case in which the amicus was not named as a party. 

Relatively loose procedural restrictions created a flexible doctrine that was capable of responding to a variety 

of needs. For example, amici curiae frequently provided imparticial guidance on legal issues ranging from 

oral shepardizing to referencing the existence of a relevant statute or other source of law” (SIMARD, Linda 

Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine Balance of Access, Efficiency, and 

Adversarialism, p. 676). 

Tradução livre: “Datando do direito romano, a ferramenta (amicus curiae) permitiu que terceiros 

desinteressados ou neutros, a uma dada causa legal, providenciassem informações a uma corte superior, 

diante da qual o amicus não seja parte. A relativa liberdade procedimental criou uma doutrina flexível que era 

capaz de responder a variada gama de necessidades. Por exemplo, os amici curiae frequentemente 

providenciavam ajuda imparcial em problemas legais, variando de alertas orais sobre precedentes judiciais, 

até referências a estatutos ou outras fontes de direito”. 
47

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 12. 
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consilium não tinha iniciativa para participar de qualquer processo sem que fosse, para 

tanto, chamado.
48

 No mesmo sentido parece se posicionar Cerami, uma vez que o autor 

elenca o instituto entre outras figuras que tipicamente são auxiliares do juiz, como lictores 

(guardas que transmitiam e executavam ordens), interpretes e scribae (escreventes).
49

 

No mais, ainda cabe destacar a observação de Olívia Razaboni, a qual, citando 

Nicolás de Piérola y Balta, aponta como possível origem romanística do amicus curiae o 

advocatus, o qual auxiliava as partes na discussão de questões fáticas, sendo as questões 

jurídicas deixadas a cargo dos jurisconsultos.
50

 No entanto, por não encontrarmos outras 

referências corroborando a tese, não cabem maiores considerações.  

Por fim, a despeito da possível origem romanística, certo é que o desenvolvimento 

do amicus curiae se deu na Common Law. Assim, não há como discordar de Almeida, para 

quem,  

[…] apesar de se reconhecer as primeiras notícias de figuras com perfil de 

amicus curiae no direito romano, não há dúvida que foi no direito inglês em que 

se deu o surgimento do instituto de modo sistemático e que acabou 

transcendendo para os demais países.
51

 

 

1.5 Da origem inglesa 

 

Para aqueles que reputam ter o instituto surgido no direito inglês, indicam esses 

autores que, por volta de 1300, os “serjeants-at-law” teriam sido os primeiros advogados 

ingleses, criaram um “small wieldy body” (pequeno grupo manejável) que era 

frequentemente consultado pelo Chancellor of the King’s council, de sorte que a semente 

do instituto romano teria aí se fincado e criado raízes.
52

 

                                                 
48

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 113. 
49

 “I magistrati potevano inoltre circondarsi di esperti, che li assistessero nella loro attività. Particolarmente 

importante il consilium di giureconsulti, che assisteva il praetorurbanus nell‟esercizio della sua iurisdictio. 

Va fatto cenno infine ai collaboratori subordinati, taluni scelti quali propri personali fiduciari direttamente dal 

magistrato (come avveniva per gli accensi, attendenti disarmati con compiti vari); altri in ogni caso a lui 

assegnati: lictores (armati, trasmettitori ed esecutori di ordini), viatores (messi), praecones (banditori), 

interpretes (interpreti), scribae (scrivani)” (CERAMI, Pietro; CORBINO, Alessandro; METRO, Antonio; 

PURPURA, Gianfranco. Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma ântica, p. 61). 

Tradução livre: “Os magistrados podiam, inclusive, cercar-se de especialistas, os quais lhe assistiriam em sua 

atividade. Particularmente importante era o consilium dos jurisconsultos que auxiliavam o praetor urbanus 

no exercício de sua jurisdição”.  
50

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 11. 
51

 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A intervenção do amicus curiae em demandas seriais de interesse da 

administração pública, p. 71. 
52

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 7. 
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Nesse contexto, a primeira função do amicus curiae foi aquela chamada 

“shepardizing”,
53

 isto é, advogados que estivessem presentes poderiam oralmente citar 

precedentes desconhecidos pelos juízes.
54

 Ressalte-se, porém, que essa é uma figura neutra 

que atuava no estrito interesse da justiça.
55

 Não buscava, assim, o interveniente fornecer 

informações para que o juízo se convencesse sobre ter razão uma determinada parte, mas 

somente a tutelar o prestígio da corte, auxiliando-a a evadir-se de proferimentos 

manifestamente errôneos.
56

 

Veja-se que, quando a corte demonstra o desejo de evitar erros
57

 e manter seu 

prestígio,
58

 esse fato não deve ser entendido como uma carta de boas intenções ou o 

corolário de princípios vagos, mas, muito pelo contrário, são condições para o 

funcionamento do sistema da Common Law. Em um sistema em que precedentes exercem 

uma potente influência sobre a criação de normas de conduta,
59

 as decisões devem seguir 

uma linha precisa de racionalidade. As cortes, portanto, como fontes do direito, deverão se 

                                                 
53

 “[...] informing the judges of case law that the parties ignores por overlooked; pointing out „manifest error‟ 

in the cases; informing the court of legislative intent; and remedying defects in the adversarial process” 

(SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 10). 
54

 “In pre-eighteenth England, the amicus was a neutral lawyer physically present in the courtroom who 

would engage in an impromptu „oral shepardizing‟, the bringing up of cases not known to the judge.‟ Early 

courts welcomed this form of the amicus curiae, on the theory that such aids helped to avoid error and served 

to maintain judicial honor and integrity” (LARSEN, Allison Orr. The Trouble with Amicus Facts, p. 1765). 
55

 “Il suo compito, infatti, è quello di formire informazioni che consentano un più accurato accertamento dei 

fatti controversi, in modo che la corte possa formulare una decisione più giusta in quanto non viziata dalla 

mancata considerazione di circostanze rilevanti che le parti, volontariamente o per semplice incuria, hanno 

omesso di indicare” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno 

strumento per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 680). 
56

 “[...] l‟intervento dell‟amicus curiae non è volto specificamente a fornire all‟organo giudicante elementi di 

convincimento idonei a sostenere le ragioni di una parte in funzione della sua vittoria in giudizio, ma mira 

soprattutto a tutelare il prestigio della corte, aiutandola ad evitare la pronuncia di decisioni manifestamente 

errate” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per 

la tutela degli interessi non rappresentati, p. 680). 
57

 “In Protector v. Geering del 1656, l‟amicus si adopera piuttosto per segnalare alla Corte „gross and 

apparent errors‟ compiuti nell‟ordine di citazione convenuto e nell‟istruzione della causa” (CRISCUOLI, 

Giovani. Amicus curiae, p. 196). 
58

 In one extreme instance, Sir George Treby, a member of the Parliament, informed the court that he had 

been present at the passage of the statute whose meaning was contested and, as amicus curiae, wished to 

inform the court of the intent of Parliament in passing the legislation. The amicus did not even have to be an 

attorney to intervene, and the general attitude of the courts was to welcome such aid, since „it is for the honor 

of a court of justice to avoid error‟” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to 

advocacy, p. 695). 
59

 “It has been recognized since earliest times that under the common law system wherein precedents exercise 

a potent influence upon the creation of law, it is a matter of grave public interest that each rivulet of 

judgement flowing into the general stream of juridical history shall be as pure and precisely right as it can be 

made by skillful and disinterested effort. Judge-made law should therefore be rationally made in honest 

lawsuits and not in collusive actions, and the courts integrity should be preserved by preventing any 

imposition upon it, by having the attention of the judge drawn to obvious errors and by presenting any 

weighty aspect of fact and law which one or both of the parties out of ineptitud or self-interest may failed to 

argue” (BECKWITH, Edmund Ruffin; SOBERNHEIM, Rudol, Amicus Curiae – Minister of Justice, p. 58). 
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esforçar ao máximo por evitar erros e considerar aspectos de fato e de direito que as partes, 

por negligência ou pretensiosamente, deixaram de apresentar.
60

 

De outro lado, tal como salienta Covey, no direito inglês mais antigo, havia outra 

possibilidade para atuação do amicus curiae que era aquela de encarregar-se da defesa de 

acusados criminais, especialmente de crimes mais graves como traição contra a Coroa, 

para os quais não se admitia a defesa por advogado.
61

 Dessarte, ao se perceber a 

necessidade de proteção do réu contra eventuais erros da Corte, teria ocorrido o surgimento 

de uma nova intervenção do amicus curiae, a qual, atuando sponte propria, estaria restrito, 

em suas ações, a beneficiar o réu. 

Nesse âmbito, por conseguinte, o amicus curiae desempenha a defesa técnica do 

réu em processos criminais.
62

 Essa função, todavia, como bem apontam Criscuoli
63

 e 

Razaboni,
64

 não exerce qualquer influência sobre os ordenamentos jurídicos continentais, 

uma vez que o direito de defesa já estava presente desde tempos remotos do direito 

romano. 

Ademais, como aponta Lowman, a prática do amicus curiae foi paulatinamente 

ampliada quanto a seus contornos,
65

 de modo que já em 1656 surgiu um caso extremo em 

que a corte admitiu que o amicus curiae ultrapassasse os limites de apenas aduzir 

precedentes. Em Protector v. Geering, Sir George Treby, um membro do parlamento, 

informou à corte a respeito da interpretação que deveria ser dada a um estatuto de cuja 

                                                 
60

 “Per quanto, cioè, ogni lite sia una questione privata ed interna alle parti, essa mette tuttavia capo ad una 

sentenza che, facendo „precedente‟, ha una bene definita e caratteristica funzione normativa erga omnes. 

Sotto questo profilo è di estremo interesse, quindi, garantire che ciascun giudicato sia assolutamente 

rispettoso della realtà dei fatti ed il più conforme possibile ai canoni superiori della giustizia” (CRISCUOLI, 

Giovani. Amicus curiae, p. 201). 
61

 “At the early Common Law and until the middle Common Law, the defendant in a serius criminal charge 

was not allowed the benefit of counsel. „It was a very ancient principle that no counsel was allowed to 

persons charged with treason or felony agaist the Crown...‟ However, a criminal defendant must be protected 

from any errors of the law, and unless he were a lawyer himself, he would be unable to provide this 

protection. It is probable that the amicus practice, or at least one phase of it, sprang up to fill this gap. Since 

the court would be unaware of the error of law, for if they were aware of it they could remedy it themselves, 

the amicus curiae could not wait to be asked for his advice, as the consilium, but must be able to thrust it 

upon the court” (COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 34). 
62

 “[...] the amicus had begun to assume before the English courts the function of an advocate” (ANGELL, 

Ernest. The amicus curiae American development of English institutions, p. 1017-1018). 
63

 “[...] ma è pure facile rendersi conto del perché la pratica non avesse motivo di approdare nel continente 

dove il diritto alla difesa ed all‟assistenza giudiziaria è una tradizione che risale sino ai tempi più remoti del 

diritto romano” (CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 200). 
64

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 10. 
65

 “From this practice (consilium) emerged the English common law concept of an amicus as disinterested 

bystander who, at the court‟s request or permission, informed the court on points of law. In addition to its 

role of „oral shepardizer‟, amicus could also act on behalf of infants or alert the court to manifest error, such 

as the death of a party. Common law courts welcomed such aid as justified empowering the amici to engage 

in such activities under a theory that amici curiae, by helping the courts avoid error, served to maintain 

judicial honor and integrity” (LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party 

begin after the friends leave?, p. 1248). 
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elaboração legislativa havia participado. Com isso, ele forneceu ao tribunal uma 

interpretação autêntica,
66

 de modo que, sendo importante para aquele processo a 

determinação do sentido daquela norma, a intervenção do parlamentar informou o que 

havia sido pretendido pela casa legislativa quando da elaboração do estatuto.  

Quase um século depois, em 1736, em Coxe v. Phillips, a atuação do amicus curiae 

sofreu nova adaptação. Dessa vez, em demanda envolvendo a cobrança de uma nota 

promissória, admitiu-se a intervenção de um terceiro, Mr. Muilman, como amicus curiae, o 

qual buscava demonstrar o propósito colusivo das partes.
67

 

A senhora Phillips havia se casado com o Sr. Muilman, no entanto o casamento foi 

declarado nulo quando da descoberta de que ela tinha outro marido. O Sr. Muilman, então, 

contraiu novas núpcias, o que foi motivo de grande frustração para a Sra. Phillips. Logo, 

foi proposta demanda cobrando nota promissória, mas cuja defesa sustentava a tese de que, 

sendo essa senhora casada com o senhor Muilman, não poderia ela ser cobrada, pois, nessa 

época, no direito inglês, a mulher casada não tinha capacidade de contratar.
68

 

O objetivo real desse processo, mas especialmente da tese defensiva, não era criar 

embaraço à cobrança, mas sim às segundas núpcias do Sr. Muilman, pois, caso fosse 

reconhecido o casamento entre os dois como válido, e tendo a sentença efeitos erga omnes, 

o estado civil de terceiro poderia ser afetado pela sentença, colocando, portanto, em xeque 

as segundas núpcias desse senhor. 

Com efeito, mesmo não sendo parte nesse processo, foi permitido a Muilman ter 

seus interesses representados por um amicus curiae, o que se mostrou positivo para o 

terceiro, uma vez que houve a declaração de nulidade do processo e a condenação tanto da 

senhora Phillips como de Coxe, em litigância de má-fé.
69

 

Com isso, fica evidente a transformação por que passou o instituto, pois, de uma 

função pretensamente voltada a proteger e informar à corte, o amicus curiae, em Coxe v. 

Phillips, foi liberado dessas obrigações, defendendo os interesses de um terceiro no 

processo.  

                                                 
66

 “Una „interpretazione autentica‟ le venne fornita da sir G. Treby, un membro del Parlamento presente al 

giudizio, il quale, intervenendo sua sponte in causa come amicus curiae, „said he was present at the making 

of the said statute, and that – ossia quella da lui esposta alla Corte – was the intention of the Parliament” 

(CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 196). 
67

 KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 697. 
68

 KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 697. 
69

 Idem, ibidem. 
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Por conseguinte, da conformação inglesa do amicus curiae que se viu até aqui 

Mohan identifica cinco razões para o surgimento do amicus curiae na Common Law. São 

elas:  

(a) “Inherent right of court to require assistance”, isto é, um direito pertencente à 

corte de requerer ajuda, o que estaria na base do sistema da Common Law, pois, uma vez 

que a cabe à corte exercer jurisdição, teria ela, em decorrência disso, o direito especial de 

requerer assistência daqueles que exercem seu mister na área jurídica.
70

 

(b) “The bystander theory”, o que poderia ser traduzido como “teoria dos terceiros 

ou daqueles de passagem”, significa a intervenção dos que assistiam à audiência daquele 

acusado de um crime grave contra a Coroa, e que, por conta disso, não poderia ter um 

advogado que falasse por ele. Essa prática se deve às pessoas que acompanhavam o 

acusado para garantir que ele não estava sendo objeto de uma vingança pessoal sem 

qualquer fundamento jurídico.
71

 

(c) “Preserving the honour of the court”
72

 ou seja, a preservação do prestígio ou da 

honra da corte, o que se dá quando se evitam erros de julgamento, o que preserva terceiros 

de colusão e assegura o bom andamento do processo.
73

 

(d) “Oral Shepardizing”. Outra hipótese para o surgimento do instituto foi o oral 

sherpardizing, i.e., função de guia ou de pastoreio, de modo que a necessidade de “apontar 

precedentes esquecidos ou desconhecidos pelo juízo”
74

 teria originado o amicus curiae. 

Assim, terceiros que estivessem presentes à audiência poderiam espontânea e oralmente 

atrair a atenção da corte para precedentes relevantes ou fatos importantes que estivessem 

além dos conhecimentos da corte. 

(e) “Overcoming the shortcoming of the adversarial system”. Como não deixam de 

ressaltar diversos autores, os processos sob o sistema da Common Law eram resistentes à 

                                                 
70

 “Various reasons have been sugested as to why the amicus curiae was developed at common law. One is 

that it was a „construct of the common law‟ based on the inheret jurisdiction of a court to require assistance 

from members of the legal profession to whom it had given special rights to practise their profession” 

(MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 6). 
71

 “Until the middle common law, a defendant in a serious criminal charge was not allowed counsel to 

represent him. The reason for that rule was that the accused must answer a serious charge himself and not 

have a lawyer speak on his behalf. In a study of the history of the English Bar, Herman Cohen explains that 

the resultant ritual of the accused being accompanied to the court by his friends was partly to check on his 

accuser‟s entourage or guard against vengence without law” (MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: 

friends no more?, p. 6). 
72

 Vide nota 46.  
73

 “l‟amicus curiae segnala alla corte la collusione delle parti in danno di un terzo o la informa intorno ad 

eventi la cui mancata conoscenza pregiudicherebbe il regolare svolgimento del processo” (SILVESTRI, 

Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la tutela degli 

interessi non rappresentati, p. 608).  
74

 “[...] bringing up of cases not known to the judge” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from 

friendship to advocacy, p. 695). 
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intervenção de terceiros.
75-76

 Nesse sentido, a teoria do “trial by duel” faz precluir uma 

ideia generosa do direito de intervir no processo, mas, ainda mais, as partes têm o direito 

de litigar livres da intervenção de terceiros. Com efeito, conforme aponta Krislov, é 

possível dizer que a Common Law, ao menos em meados do século XVIII, não conhecia 

modalidades de intervenção de terceiros, o que é verdadeiro se desconsiderarmos poucas 

exceções, como alguns casos de equity e procedimentos envolvendo herdeiros.
77

 

Assim sendo, em conclusão, o amicus curiae, tal como mencionado nas fases 

citadas, é caracterizado por sua extrema flexibilidade, funcionando como verdadeiro 

instrumento utilizado para lidar com problemas do sistema adversarial.
78-79

 

  

1.6 Comparação entre as origens romana e inglesa 

 

Dada a controvérsia sobre o surgimento do instituto no direito romano e as 

diferentes características que ele apresenta a depender da origem que se lhe atribua, 

indicaremos as peculiaridades do amicus curiae a depender de sua origem, comparando-as 

com o intuito de demonstrar que, apesar de ser possível que sua origem tenha se dado no 

direito romano, o amicus curiae, definitivamente, desenvolveu-se na Common Law.  

Com efeito, o consiliarius apresenta duas características, sendo uma delas a 

dependência de provocação pelo magistrado e a outra a elaboração do parecer pautado em 

seu livre convencimento, para o que se exigia neutralidade em sua atuação.
80-81-82

 

                                                 
75

 “Common law procedures were peculiarly resistant to the expansion of the scope of participation by third 

parties in trials” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 696). 
76

 “The essence of the quest for justice in an adversarial system is that it is restricted to the resolution of the 

dispute between the parties to the dispute and confined to the issues that have been raised in the course of this 

dispute. There is no wider third party or public interest involovement beyond the outcome. The interest of the 

parties not formally represented are generally irrelevant in a traditional judicial setting. The very nature of the 

legal proceedings in common law adversary system, the argument goes, compelled the accommodation of an 

independent adviser who could give the court assitance on behalf of a third party. Such an increased use of 

third-party interventions in some jurisdictions in recent years has been explained on the additional but tenous 

ground of public interest” (MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 9). 
77

 “The theory of trial by duel precludes a generous view of the right to intervene. „The fundamental principle 

underlying legal procedure‟, a court has observed, „is that parties to a controversy shall have the right to 

litigate the same, free from the interferance of strangers‟. The proposition that the common law knew no 

intervenors as parties – a proposition regularly advanced by the courts – may be too sweeping; but if there 

were exceptions, they were in fringe areas, paralleling equity cases, as in proceding involving heirs” 

(KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 696). 
78

 “In short, through lack of precise rules the English courts developed a highly adaptable instrument for 

dealing with many of the problems that arise in adversary proceedings” (KRISLOV, Samuel. The amicus 

curiae brief: from friendship to advocacy, p. 696). 

 
79

“[...] l‟amicus curiae figura che grazie all‟estrema flessibilità delle funzioni che le corti, di volta in volta, le 

hanno attribuito ed alla conseguente capacità di sottrarsi all‟inquadramento in una delle categorie alle quali 

sono ricondotti i soggetti partecipanti al processo [...]” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università 

di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 679). 
80

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 90. 
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De outro lado, o amicus de raízes inglesas pode comparecer espontaneamente em 

juízo, patrocinando um dos sujeitos da relação processual, pois pode ele pretender que uma 

das partes se saia vencedora ou mesmo defender interesses próprios. Com isso não é fácil 

discordar de Krislov, para quem não é improvável que, quando terceiro venha ao processo 

para informar sobre fraude ou conluio, já não esteja ele tomando lado na disputa.
83

 De fato, 

essa intervenção não será neutra, mas interessada.
84

 

Em resumo, tal como escreve Covey, no que traduzimos livremente,  

primeiramente o consilium não poderia informar a corte por sua própria 

iniciativa, como pode o amicus curiae, mas pode apenas agir a pedido da corte. 

O consilium, quando provocado, pode agir contra o acusado de crime (daí seu 

livre convencimento), enquanto o amicus jamais pode intervir contra o acusado 

criminalmente. Isso demonstra duas diferenças significativas entre a prática do 

amicus e a do consilium. Esta somente pode atuar sob provocação da corte e 

pode atuar contra réu de denúncia criminal, enquanto aquela tem iniciativa 

própria ou partindo da corte, não podendo atuar contra acusado de crime. Essas 

diferenças geram uma séria dúvida de que o amicus curiae seja apenas um 

desdobramento da prática romana do consilium.
85

 

Criscuoli não apenas ressalta essas diferenças, como sublinha haver pouquíssima 

semelhança entre as figuras, o que se daria apenas entre o consiliarius e o amicus curiae 

provocado para exercer especificamente uma função equivalente a de perito do juízo. 

Assim,  

[...] di somiglianza o analogia si può, quidi, parlare solo tra il consiliarius e 

l‟amicus nominato direttamente dal giudice e chiamato a svolgere una funzione 

meramente peritale. Nessun raporto, invece, sussiste tra l‟amicus che si presenta 

spontaneamente in giudizio e l‟istituzione romana.
86

 

                                                                                                                                                    
81

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 113. 
82

 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 

1248. 
83

 KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 697. 
84

 “É justamente por essa razão, isto é, pela natureza de sua intervenção (sempre provocada) e pela liberdade 

de sua atuação (sempre neutra), que Giovanni Criscuoli estrema aquela figura do direito romano do amicus 

curiae. Este, desde suas mais remotas origens no direito inglês, pode comparecer espontaneamente perante o 

juízo e, mais do que isso, pode, eventualmente, pretender fornecer elementos úteis (de acordo com seu 

próprio convencimento) para a vitória de um dos sujeitos integrantes dos polos da relação processual” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 113).  
85

 Tradução livre do trecho: “First, the consilium could not inform the court on his own initiative, as the 

amicus curiae may, but could only act on the request of the court. The consilium when requested by the court 

could act against a criminal defedant, while an amicus curiae may never appear against a criminal defedant. 

This constitutes two significant differences between the amicus pratice and the consilium practice; in the 

latter, counsel may act only at the request of the court, and may appear against a criminal defendant, while 

the former, counsel may appear either at the request of the court por on his own initiative and may not appear 

against a criminal defendant. These differences raise a serius doubt to the contention that amicus practice is 

merely na off-shoot of the Roman consilium practice” (COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the 

Court, p. 34).  
86

 “De semelhança ou analogia se pode, portanto, falar somente entre o consiliarius e o amicus nomeado 

diretamente pelo juiz e chamado a desenvolver uma função meramente de perito. Nenhuma relação existe, 

por sua vez, entre o amicus que se apresenta espontaneamente e a instituição romana” (CRISCUOLI, 

Giovani. Amicus curiae, p. 198. Tradução livre). 
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Assim sendo, dado haver tão poucas semelhanças, seguimos Covey e Criscuoli, 

entendendo por não ser a origem do “moderno” instituto romana, mas, sim, inglesa.  
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2. NOTAS SOBRE O AMICUS CURIAE NA COMMON LAW E CIVIL LAW 

 

2.1 Da Common Law 

 

 

De acordo com Krislov, é histórica a hostilidade da Common Law à intervenção de 

terceiros.
87-88

 As partes, assim, de acordo com Lowman, têm o privilégio exclusivo e a 

prerrogativa de controlar o curso do processo, livres da interferência de terceiros.
89

 Os 

procedimentos da Common Law, por conseguinte, eram pautados pela teoria do “trial by 

duel”, ou seja, as parte eram consideradas senhoras do processo (“Here, the parties were 

deemed to be the masters of the suit”).
90

 Com isso, o desenvolvimento do amicus curiae 

teria se dado justamente como resultado da falta de mecanismos formais de participação de 

terceiros no processo.
91

 

Não é por menos que, de acordo com Lowman, o amicus curiae foi gradualmente 

moldado como meio de atender a essa potencial injustiça, isto é, método de representar 

interesses de terceiros previamente ignorados sob os ditames do sistema adversarial.
92

 

Pontua, então, Scarpinella que a tradição do direito inglês e do norte-americano não 

conhece, pelo menos com os mesmos contornos da Civil Law, a figura do custos legis.
93

 

Assim, o papel que no direito brasileiro atribuímos tradicionalmente ao custos legis, como, 

por exemplo, a proteção de interesses coletivos, foi, na Common Law, desempenhado pelo 

amicus curiae.
94

 

Poderíamos ainda acrescentar a esse quadro, de acordo com Batista, o instituto da 

assistência, isto é, também não conhece aquela família jurídica o que chamamos de 

„assistência‟. Dessarte, segundo a autora, “embora a distinção entre Civil Law e Common 

                                                 
87

 KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p.686. 
88

 “[...] resistenza sempre manifesta da questo sistema nei confronti dell‟intervento di terzo” (CRISCUOLI, 

Giovani. Amicus curiae, p. 202). 
89

 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 

1249. 
90

 Idem, p. 1248. 
91

 Idem, p. 1254. 
92

 “In response to potencial inequity, common law courts gradually molded the amicus curiae device into an 

informal judicial method of representing third-party interests previously ignored under the adversarial 

system” (Idem, p. 1249). 
93

 BUENO, Cassio Scarpinella. Da legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 35. 
94

 “Não nos parece mera coincidência, aliás, que na maior parte dos casos em que a doutrina e a 

jurisprudência norte-americanas descrevem hipóteses de governamental amici, nós, brasileiros, muito 

provavelmente, suporíamos estar diante do nosso custos legis, função que, não custa repetir, é, entre nós, de 

atribuição tradicional do Ministério Público. O que é interessante destacar a esse propósito, no entanto, é que 

a figura do custos legis não é conhecida pelo direito norte-americano; não, pelo menos do modo que nós a 

conhecemos. O que eles têm de mais próximo é justamente a figura do amicus governamental, esteja ou não 

essa sua especial intervenção expressamente prevista em alguma Rule” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 

curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 472). 
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Law venha cada vez mais perdendo importância, a consideração é importante em razão da 

inexistência de tradição de admissão dessa figura (assistência) nos ordenamentos de 

Common Law”.
95

 

Com efeito, para tratar do terceiro na Common Law, importantes são as 

considerações de Chayes, segundo as quais as cortes definem o conceito de interesse de 

terceiro de modo muito restritivo, tratando-o como o direito à prestação pleiteada em juízo 

(“legal right to the remedy to be given in the main dispute”).
96

 Com isso, o amicus sequer 

poderia ser definido como terceiro, tal como o faz o Black’s Law Dictionary, segundo o 

qual o amicus é “also a person who has no right to appear in a suit but is allowed to 

introduce argument, authority, or evidence to protect his interests”.
97

 

Essa excessiva limitação acabou, como o nota Chayes, por conduzir ao extremo 

oposto, isto é, as cortes, diante da restrição à intervenção de terceiros, passaram a perceber 

a regra como „irracional‟ e „ineficiente‟ perante a crescente percepção de que os efeitos do 

litígio não se restringiam somente às partes
98

 (“the limited interpretation of the joinder 

provisions ultimately fell before the banners of „rationality‟ and „efficiency‟”).
99

 

Esse fenômeno também é descrito por Krislov para quem o problema pragmático da 

falta de representação de interesses não foi deixado sem alguma compensação. As cortes, 

ainda que mantivessem o acesso contraído de um lado (intervenção de terceiros), criaram 

categorias amplas o suficiente para que esses interesses pudessem ser pleiteados em 

juízo.
100

 

Assim, o problema acabou sendo tratado de maneira prática e flexível, de modo que 

alguns autores, como Lynch, começaram a não perceber qualquer diferença entre 

intervenção de terceiro em geral e o amicus curiae: “[...] in particular Canada and the 

United States, the rules of court do not distinguish between amici curiae and third party 

interveners”.
101

 

                                                 
95

 BATISTA, Lia Carolina. Assistência no processo civil brasileiro, p. 49. 
96

 CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation, p. 1289. 
97

 BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, p. 107. 
98

 “But the important point is that the narrow joinder rule could be perceived as irrational or inefficient only 

because of a growing sense that the effects of the litigation were not really confined to the persons at either 

end of the right-remedy axis” (CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation, p. 1289). 
99

 Idem, p. 1289. 
100

 “These problems did not go unnoticed, nor were they left uncompensated. The Court, while contracting 

jurisdiction in one direction, established loose categories by which third party governmental authority might 

be vindicated” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 698). 
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31 

 

Tanto é assim que, segundo O‟Brien, os procedimentos que governam a 

intervenção de terceiros, no article 55 das Rules of the Supreme Court (Canada),
102

 não 

exigem que se identifique a qualidade do terceiro, isto é, se se trata ou não de amicus 

curiae.
103

 

Com efeito, não deixa Krislov de sinalizar que o trato da matéria por vezes não 

segue o melhor raciocínio lógico, mas isso não impediu que o amicus curiae fosse adotado 

como solução mais fácil para o espinhoso problema da intervenção de terceiros no 

processo.
104

 

Ademais, uma vez que estamos tratando da Common Law, cabe uma nota 

importante. Não se deve associar imediatamente Common Law com stare decisis e rule of 

precedent, o que leva a que o amicus curiae não seja, ao menos num primeiro momento, 

relacionado com a observância obrigatória do precedente judicial.  

De fato, como bem pontua Marinoni, “não há que se confundir Common Law com 

stare decisis”.
105

 A Common Law deverá ser, assim, compreendida, segundo o autor, como 

“os costumes gerais que determinavam o comportamento dos Englishmen”,
106

 tendo 

surgido séculos antes de qualquer preocupação com a teoria dos precedentes.
107

 

Já a doutrina do stare decisis, nome derivado da máxima latina stare decisis et non 

quieta movere (mantenha-se a decisão e não perturbe o que foi decidido),
108

 significa, 

segundo Marcato, “que decisões de casos anteriores, que mantenham estreita semelhança 

com novos casos, devem ser repetidas no julgamento destes últimos”.
109

 

A razão de, nesse momento, tentarmos criar uma linha divisória entre precedentes e 

amicus curiae é chamar a atenção para o surgimento do instituto em casos eminentemente 

privados, a exemplo de Coxe v. Phillips (1736) em que o terceiro é afetado diretamente 
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 “Particular Motions – Motion for Intervention. 55. Any person interested in an application for leave to 

appeal, an appeal or a reference may make a motion for intervention to a judge” (Disponível em: 
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pelos efeitos da decisão que, rigorosamente, diria respeito somente às partes, não havendo, 

portanto, qualquer preocupação sua com a criação do precedente a se formar.  

Nesse sentido, buscamos aqui demonstrar a utilização do amicus como meio de 

preencher lacunas de um sistema litigioso excessivamente fechado e bipolar, 

independentemente do surgimento de um princípio de direito que deverá ser considerado e 

aplicado em futuros casos semelhantes.
110

 

Feita essa observação, o amicus irá sim se relacionar com o precedente, mas 

subsiste independentemente deste. 

 

2.2 Da transposição do amicus da Common Law para a Civil Law 

 

2.2.1 Considerações gerais 

 

Salienta Scarpinella que ainda que seja o amicus curiae instituto típico do direito 

anglo-americano, essa característica não afastaria a compatibilidade do instituto com os 

sistemas de Civil Law, ainda que à completa falta de regulamentação. Pode, segundo ele, 

dar-se a intervenção “mesmo que sejam eles (ordenamentos de Civil Law) silentes acerca 

da possibilidade de terceiros intervirem em processos sem a demonstração de interesse 

jurídico tradicional, na qualidade de testemunhas ou de peritos”.
111

 

Assim, para o autor, haveria amplo espaço para aplicação do instituto na Civil Law, 

pois teria o amicus a função de aperfeiçoar os julgamentos de “complexas relações sociais” 

por meio do aporte de informações, mitigando o princípio dispositivo.
112

 

Além disso, de acordo com Zuckerman, parece pacífico que a tradicional separação 

das famílias jurídicas da Civil Law e da Common Law não mais podem se prender a 

preciosismos na escolha de técnicas, mas devem se utilizar, sem descuidar, de todos os 

mecanismos hábeis em satisfazer o jurisdicionado, consumidor do serviço prestado pelo 

Judiciário. Tal postura, diante dos diversos sistemas de solução de conflitos, deriva do 

entendimento de que, mesmo sendo variáveis no modo de prover as decisões, o objetivo 

central de ambas é o mesmo, qual seja satisfazer o jurisdicionado com soluções corretas 

dentro de um tempo razoável e com custo apropriado.
113
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 “Vale dizer, a decisão judicial desempenha dupla função: define a controvérsia instaurada entre as partes e 
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Com efeito, fato é que, numa análise ampla, poder-se-ia dizer que em ambos os 

sistemas (Civil Law e Common Law) os direitos a serem resguardados e garantidos são 

muito parecidos. As diferenças, contudo, apresentam-se de modo marcante quanto ao meio 

pelo qual serão tutelados esses “mesmos” direitos, daí decorrer a mais ampla legitimidade 

em se buscar sucedâneo ou ponto de apoio em outra família jurídica.
114

 

 

2.2.2 Das diferenças entre os sistemas 

 

Apesar do que foi dito anteriormente, nossa posição, contudo, é aquela de que os 

modelos não podem ser ingenuamente transplantados de um sistema para outro, uma vez 

que um ambiente jurídico-político-social diverso altera completamente o funcionamento de 

um determinado instituto.
115

 Em outras palavras, o trato do amicus curiae não pode se dar 

sem “as devidas ressalvas e cuidados, sempre necessários, quando se pretende importar 

figuras do direito estrangeiro”.
116

 

Nesse sentido, ressalte-se a posição de Chase, segundo o qual há uma “conexão 

profunda e reflexiva entre cultura e processos resolutivos de conflitos, uma conexão que é 

encontrada mesmo em estados modernos, caracterizados por regras processuais técnicas e 

elaboradas”.
117

 

Tal cuidado ao importar novos institutos não deve ser menoscabado, pois “os 

processos de resolução de litígios são, em grande medida, um reflexo da cultura em que 

estão inseridos”.
118

 E por seu funcionamento “a vida social e cultural é mantida, provocada 

                                                                                                                                                    
adverse effects on the efficacy of the system of justice, they have been persistent in most civil justice systems 

for a very long time. Every country boasts a long history of attempts to reduce delay and cost, yet few have 

been even moderately successful in reaching a sensible balance” (ZUCKERMAN, Adrian A.S. Justice in 

Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure, p. 51). 
114

 “A diferença entre os sistemas jurídicos europeu-continental (vale dizer, sistema da Civil Law considerado 
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qualquer valor vinculante, ao passo que nesse vigora o princípio do stare decisis e somente em casos 

excepcionais é admitido o overruling, ou seja, a substituição, por corte superior, de determinado precedente 

ultrapassado ou equivocado” (MARCATO, Antonio Carlos. Crise da Justiça e influência dos precedentes 

judiciais no direito processual civil brasileiro, p. 62). 
115

 “As reformas não podem (não devem) ser transplantadas simploriamente de seus sistemas jurídicos e 

políticos. Mesmo se transplantada „com sucesso‟, uma instituição pode, de fato, operar de forma inteiramente 

diversa num ambiente diverso” (CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça, p. 162). 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Da legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 31. 
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 CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura 

comparada, p. 21. 
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 Idem, ibidem. 
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e alterada”.
119

 Isto é, sociedades diferentes encontram soluções diferentes para problemas 

humanos comuns, como o de resolver litígios. Com isso, seguindo as lições de Chase, não 

se pode ignorar o profundo nexo existente entre o contexto cultural e social com o estudo 

das formas de resolução de litígios.
120

 

Diante disso, ao analisarmos a figura do amicus curiae, uma constatação, que 

necessariamente deve ser feita, é o contexto cultural de surgimento desse instituto e a 

sociedade que pretende emprestar o procedimento. Essa é a posição de Chase, para quem  

[...] qualquer proposta que envolva o empréstimo de procedimentos de outra 

sociedade deveria incitar uma análise cultural. Uma razão para isso é 

instrumental: a abordagem tomada de empréstimo funcionará em uma nova 

moldura social? Processos que têm sucesso em certo lugar falharão em 

sociedades que violem valores profundamente arraigados. Outro elemento mais 

importante – e ainda mais complexo – é oferecido pela reflexidade entre a 

cultura e os meios de solução de litígios: como os novos procedimentos 

impactarão a sociedade que os adota? Quais mudanças culturais em geral – para 

o bem e para o mal – podem ocorrer? Na base destas questões estão as ideias de 

que (1) os procedimentos formais de solução de litígios encontrados em qualquer 

cultura refletem e expressam sua metafísica e seus valores [...]; e (2) por serem 

públicos, teatrais e repetitivos, também são eles, por sua vez, um dos processos 

(rituais, se preferirem) pelo qual valores e compreensões sociais são repassados, 

cumprindo um papel crítico na transmissão e manutenção cultural.
121

 

Com efeito, aponta, assim, Razaboni haver certa relutância doutrinária pelos 

sistemas jurídicos da família romano-germânica em admitir o amicus curiae. Essa posição 

não é sem razão, pois, apresentando esses ordenamentos estrutura fechada, tendem eles a 

interpretar restritivamente os casos de ingresso de terceiros em processos alheios, de sorte 

que somente são autorizadas as hipóteses expressamente previstas em lei.
122

 

Crítica quanto à importação do amicus curiae também é feita por Silva, segundo a 

qual importa “verificar se, na doutrina e na prática judicial, não está havendo a exaltação 

de um modelo que pode não ser aplicável à realidade brasileira”.
123

 E continua a autora: “O 

fenômeno do mimetismo jurídico nos mostra que Estados emergentes, como o nosso, 

costumam importar soluções de Estados desenvolvidos, como os Estados Unidos, sem 

necessariamente se refletirem na prática jurisdicional”.
124
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 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 35. 
123

 SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na Suprema Corte americana e no Supremo Tribunal 

Federal brasileiro: um estudo de direito comparado, p. 13. 
124

 Idem, ibidem, p. 14. 



35 

 

Mas, ainda há mais, segundo Del Prá, as características do amicus curiae mudam 

radicalmente de um ordenamento para outro (especialmente se se tratar de ordenamentos 

da Common Law e do Civil Law). Ressalta, então o autor, que “nos Estados Unidos, 

admite-se a participação do amicus curiae em quaisquer causas, independentemente da 

transcendência social da questão debatida, muito embora a presença dessa transcendência 

constitua o plano de fundo mais comum para a atuação desse terceiro. É que na Common 

Law não há disciplina semelhante à intervenção de terceiros dos ordenamentos de raiz 

romano-germânica, razão pela qual, não raramente, o amicus curiae acaba fazendo as 

vezes desse terceiro, sempre que a decisão possa de qualquer forma atingi-lo, em situação 

muito similar à assistência do direito brasileiro”.
125

 

Com efeito, tão só por essas observações já é possível perceber certa 

incompatibilidade ou estranheza desse instituto para com os ordenamentos de Civil Law, 

mas duas outras razões também nos conduzem à mesma percepção. De um lado, o fato de 

nos ordenamentos de Civil Law o instituto ser ligado aos poderes instrutórios do juiz e, de 

outro, a inexistência de paralelo dessa figura nessa família jurídica. 

 

2.2.2.1 Da diferença sistemática (1): poderes instrutórios do juiz 

 

Para Silvestri, tratando do instituto no ordenamento jurídico francês,
126-127

 a 

transposição do amicus curiae da Common Law para a Civil Law teria se dado por meio de 

uma derivação dos poderes instrutórios do juiz (“vérifications personnelles du juge”).
128-129

 

Isto é,  

[...] la possibilità di richiedere il parere qualificato di un amicus curiae è 

considerata espressione della facoltà riconosciuta al giudice di organizzare 
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secondo le modalità che ritiene più opportune la ricerca degli elementi di 

convincimento necessari per una correta definizione della controversia.
130

 

Assim, em virtude de normas que genericamente reconhecem, nos ordenamentos de 

Civil Law, a possibilidade de o juiz adquirir diretamente o conhecimento de fatos relativos 

à controvérsia, poderia ele, muito bem, fazer-se assistir por qualquer pessoa que lhe pareça 

útil ao descobrimento da verdade (“da qualunque persona la cui audizione appaia utile alla 

scoperta della verità”).
131

 

Nesse sentido, salienta Chase que diferença significativa entre a Civil Law e a 

Common Law é o papel reservado ao julgador. “O juiz estadunidense normalmente se 

mantém passivo durante o julgamento, exceto quando lhe é solicitada a decisão sobre 

questões incidentais, enquanto o juiz continental goza de um papel muito mais ativo na 

audiência. No julgamento norte-americano é o advogado, e não o juiz, que decide quais as 

provas necessárias, oferecendo-as pelo interrogatório das testemunhas e pela apresentação 

de documentos. Um advogado norte-americano certa vez expôs admiravelmente essa 

predominância quando asseverou que o juiz norte-americano é “obrigado a sentar-se, calar-

se e ouvir”.
132

 

Essa postura do juiz da Civil Law também é ressaltada por Dinamarco, uma vez 

que, segundo o autor, a sujeição do juiz à lei “não se traduz em culto serviu às palavras 

desta.”.
133

 E ainda acrescenta:  

[…] na moderna cultura do processo civil de resultados não há lugar para o juiz-

Pilatos que só observa e não interfere, nem para o juiz mudo, obstinadamente 

cuidadoso de não se desgastar e obcecado pelo temor de anunciar 

prejulgamentos. O juiz moderno tem o dever de participar da formação do 

material sobre o qual apoiará sua livre convicção.
134-135-136
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Com efeito, o juiz da Civil Law, de acordo com Puoli, tem não apenas uma postura 

mais ativa, mas efetivos poderes, isto é, instrumental legal para o desempenho dessa 

função.
137

 Assim, como decorrência desses poderes, e, como salienta Silvestri, ao tratar, no 

direito italiano, acerca da eficácia probatória, não haveria obstáculo, nessa família jurídica, 

ao reconhecimento das informações portadas pelo amicus curiae. 

Nesse sentido, havendo reconhecimento de que o juiz pode se servir de auxiliares 

diversos, como perito ou intérprete, e não sendo a regra restritiva para determinar a área do 

conhecimento que pode ser trazida, poderá o juiz valer-se do amicus, segundo a autora, 

ainda que, para tanto, seja necessária certa maleabilidade quanto à idoneidade do sujeito 

que fornecerá as informações, de modo a permitir que o magistrado se aprofunde, a 

contento, de informações culturais, econômicas e sociais que se entrelaçam aos fatos 

controvertidos.
138

 

Ademais, ponderando sobre o caso brasileiro, Razaboni e Scarpinella entendem que 

também no nosso ordenamento o amicus teria se originado dos poderes instrutórios do juiz, 

de sorte que, uma vez consolidados tais poderes, o amicus prescindiria de qualquer 

regulamentação própria, visto que já poderia ser plenamente aplicado pela tão só existência 

desses poderes instrutórios no ordenamento pátrio.
139

 

                                                                                                                                                    
de consultar. É justamente o último deles que autoriza o magistrado instar quem for necessário para bem 

compreender o caso concreto, assim como as implicações da sua decisão na vida das partes e na sociedade 

como um todo” (PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e 

o poder instrutório judicial, p. 133). 
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Nessa mesma esteira se coloca Pinto, para quem “mostra-se aparentemente possível 

a participação do amicus curiae em processos objetivo ou subjetivo; individual ou coletivo; 

civil ou penal, com supedâneo no princípio da cooperação e no poder instrutório do 

juiz”.
140

 

Em conclusão, essas raízes do amicus fundadas, dentro da Civil Law, nos poderes 

do juiz em nada se assemelham às do adversarial system, fundadas na necessidade de se 

permitir participação dentro de um sistema fechado e restrito às partes, o qual funciona 

verdadeiramente como paródia de um torneio medieval (“judicial parody of the medieval 

tournament”).
141

 

 

2.2.2.2 Da diferença sistemática (2): a “tradicional” inexistência do amicus 

curiae na Civil Law  

 

Ressalta Silvestri que o amicus é figura tipicamente do direito anglo-americano, 

sendo, daí, privados os sistemas de Civil Law de qualquer equivalente processual,
142

 do que 

bem pode resultar sua incompatibilidade com esses sistemas, uma vez que não preveem 

outra forma de participação senão aquelas de assistência, assistência litisconsorcial 

(intervento in causa) ou testemunhas e peritos técnicos.
143

 

Com efeito, se instituto de uso tão antigo na Common Law não encontra traço na 

Civil Law, é forçoso concluir que ou ele não traz utilidade para essa família jurídica ou 

suas funções são desempenhadas por outros institutos, de forma que sua transposição 

implicaria conflito com as bases estabelecidas nesse sistema. 

Scarpinella, nesse contexto, também reconhece haver ausência de equivalente do 

instituto na Civil Law, de modo que, justamente por isso, o instituto ganha, nesses 

ordenamentos, designativos como “especial”, “sui generis”, “anômalo” ou similares. 

Ressalta ainda que as referências mais próximas que temos em nosso direito àquilo que, no 

direito anglo-saxão, é conhecido como amicus curiae encontram-se na atuação o 

Ministério Público na qualidade de custos legis, na assistência e no perito.
144
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No mesmo sentido posiciona-se Santos, salientando que o “amicus curiae não 

encontra equivalente nos ordenamentos tradicionalmente chamados de Civil Law”, sendo, 

talvez, a figura mais próxima a intervenção do Ministério Público.
145

 

Com efeito, para Scarpinella, o amicus, no contexto brasileiro, significa “construir, 

juridicamente algo que é novo ou, quanto menos, diferente”.
146

 

Assim sendo, parece-nos que, sendo o instituto utilizado em ordenamentos de Civil 

Law, ele deverá ser direcionado a situações novas ou problemas para os quais não se 

encontram prontamente soluções nas modalidades interventivas tradicionais já 

consolidadas.  

 

2.2.3 Conclusões sobre a transposição do amicus curiae para a Civil Law  

 

Diante disso, respeitando as formas interventivas regulamentadas pela Civil Law, 

entende Silvestri que a melhor forma de aproveitamento do instituto, para esse sistema, 

seria direcioná-lo para casos em que se vislumbrasse a utilidade prática de intervenção de 

sujeito que está privado de se utilizar de qualquer das formas interventivas dispostas pelo 

sistema. Assim, por exemplo, interesses supraindividuais que, por não caracterizarem 

interesse técnico-jurídico, poderiam ter facultada sua intervenção na figura do amicus 

curiae para fornecer informações ao juiz.
147

 

Posição semelhante parece ser adotada por Pinto entendendo que, para que se evite 

o simples mimetismo da tradição jurídica da Common Law, importa que, no Brasil, o 

amicus se encontre nas lides que lhe são próprias.
148

 

Del Prá, indicando ser característica do instituto as lides em que haja 

transcendência do objeto da demanda, especialmente por haver interesses públicos, ressalta 

ser o ambiente ideal do amicus (na Civil Law) as demandas que tratem de interesses sociais 

ou coletivos, de modo a compatibilizar a figura com o sistema de intervenção de terceiros 

já existente. Assim, nas palavras do autor,  

[...] nos demais ordenamentos, em que há uma tendência à limitação da 

participação de terceiros em processo alheio, a atuação do amicus curiae 

encontra sua razão de ser principalmente em demandas que envolvam questões 

de interesse coletivo ou social. Por isso, pensamos que o que há em comum a 

todos, ou seja, a característica sempre presente nas hipóteses de intervenção do 
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amicus curiae (muito embora possa não ser a única em alguns lugares, como, 

v.g., nos EUA), é a relevância social da questão debatida, a demandar e autorizar 

a participação desse terceiro.
149

 

Entretanto, alerta o autor ser indesejável importar a figura nos moldes abrangentes 

como lhe é reconhecido no direito americano, uma vez que poderia ter sua função 

sobreposta ao modelo da assistência que já se encontra positivado. Assim, por ter o amicus 

curiae muitas funções nos ordenamentos da Common Law, seu transplante deve ser 

seletivo.
150

 

Ademais, pontua Silvestri que a experiência francesa sobre o assunto se refere ao 

modelo tradicional de amicus, isto é, uma atuação no interesse da justiça em auxiliar a 

corte, o que aproxima essa figura do perito técnico, mas com ele não se confundiria por 

trazer ele elementos jurídicos e percepções não técnicas como valores socioculturais. 

Assim, quando conclui a autora por haver interesse também pelos ordenamentos de Civil 

Law em utilizar do instituto, não deixa de evidenciar que isso se dá em situações 

específicas, isto é, quando o juiz de Civil Law se depara com interesses de caráter geral que 

permeiam a controvérsia (“tenga conto di interessi di carattere più generale coinvolti nella 

controversia”), mas que por lhes faltar situação ou direito subjetivo próprio não são 

representados pelas partes, nem mesmo por interveniente ad adiuvandum.
151

 

Em conclusão, ao analisar o transplante do instituto (“trapiantare l‟amicus curiae”) 

é importante destiná-lo a contexto certo em que se denote sua necessidade, de modo a não 

conduzir essa figura a suplantar modalidades típicas como assistência,
152

 testemunha ou 

perito.
153

 Logo, sua função não poderá ser equivalente a de nenhuma dessas figuras.
154
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Feitas essas observações, e tendo o instituto, no Brasil, clara inspiração no direito 

americano,
155

 passamos, então, a tratar desse sistema. 

 

2.3 Da Common Law, continuação: a transposição do amicus curiae inglês para o 

sistema jurídico norte-americano 

 

Como salienta Samuel Krislov, na Common Law, mas especialmente no direito 

norte-americano, vê-se uma histórica hostilidade à intervenção de terceiros, o que 

funcionou como uma barreira à receptividade, pelas cortes federais, de interesses que não 

fossem evidentes ou formalmente submetidos ao litígio.
156

 

A razão dessa resistência consistia no princípio do trial by duel, segundo o qual as 

partes em litígio têm o direito de litigar em idênticas condições, livres da intervenção de 

terceiros.
157

 

Portanto, significativas decisões constitucionais voltadas a questões concernentes 

ao federalismo tiveram a participação do governo americano, mas apenas nominalmente, 

como parte subsidiária ou remota da disputa.
158

 Esse problema não passou despercebido, 

de modo que a Suprema Corte americana, apesar de contrair o acesso à jurisdição, 

estabeleceu categorias bastante soltas e abertas pelas quais a autoridade governamental 

poderia aduzir seus interesses. Desse modo, esse escopo de expansão da participação no 

processo já ocorreu em 1812 no caso The Schooner Exchange v. McFadden, no qual se 

concedeu ao Procurador-Geral dos Estados Unidos (Attorney General) a possibilidade de 

intervir em uma lide concernente ao almirantado.
159

 A partir daí, passou a ser comum sua 

intervenção nesses casos.
160

 Ademais, em Stratton v. Jarvis, de 1834, ficou evidenciada a 

necessidade de intervenção quando o objeto da lide recaía sobre a declaração de 

propriedade, pois, dada a natureza in rem desses procedimentos, a decisão necessariamente 

valeria contra todos, de modo a reclamar a participação dos possíveis afetados.
161

 

Além disso, caso ainda mais paradigmático ocorreu em 1821, em Green v. Biddle, 

em que se permitiu a oitiva do senador Henry Clay
162

 para que participasse como amicus 
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curiae, representando, perante a corte, interesses imobiliários do Estado de Kentucky,
163

 

indicando o caráter fraudulento da demanda e solicitando novo julgamento.
164

 Há quem 

aponte a existência de certa ironia nesse caso, pois a Corte americana permitiu que o 

amicus curiae exercesse uma gama muito maior de poderes do que pode usualmente 

exercer atualmente.
165-166

 Nesse sentido, aponta David Scott que Clay exerceu papel 

dúplice; de um lado, aconselhou a corte, mas, de outro, advogou em prol do Estado de 

Kentucky.
167

 

Dessarte, ressalta Lowman, ao analisar esse caso, que se está diante de intervenção 

de uma parte principal no processo, uma vez que teria o interveniente interesse direto no 

processo, daí por que atuou dotado de todos os poderes, deveres, faculdades e ônus das 

partes originárias da demanda, submetendo-se, inclusive, aos mesmos efeitos.
168

 

Assim, até esse momento da evolução do instituto na história americana, isto é, 

durante o transcorrer do século XIX, podemos concluir, conforme assinala Scott, que o 

amicus curiae consistiu na atuação de advogados representando o governo federal e 

estadual.
169

 Com isso, é possível dizer, até esse momento histórico, que o fator mais 

relevante do perfilhamento do instituto pelo direito americano, em sua transformação, foi 

seu feliz encontro com o federalismo, o que resultou numa modificação singular dessa 
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figura, que passou a lidar com a dificuldade de tutelar interesses supraindividuais, 

mormente os estatais.
170

 

A estrutura federal gerou, assim, um ambiente singular para o desenvolvimento 

prático da intervenção de terceiros diante dos conflitos surgidos entre entes do sistema 

federal, havendo notável crescimento de terceiros que potencialmente restariam sem 

representação no curso de processos restritos às partes em litígio.
171

 Esses casos, no 

entanto, diferentemente do que se passava no sistema inglês, restrito a interesses 

privados,
172

 espraiavam-se por problemas envolvendo a soberania de Estados-membros, 

afetando em nível constitucional interesses públicos dos mais diversos, como o direito de 

propriedade.
173

 

Comparando, dessa forma, o amicus curiae de matriz inglesa e o de matriz 

americana, pondera Scarpinella que, enquanto aquele, em última análise, buscava a “tutela 

de um interesse privado, ao mesmo tempo em que auxiliava o conhecimento da corte”,
174

 

este destinava-se a guardar um interesse não suficiente tutelado, isto é, “um interesse 

público, do próprio Estado, ao mesmo tempo em que era do interesse da corte ter 

conhecimento das razões verdadeiras que haviam levado os particulares a litigar em 

juízo”.
175

 

Com efeito, como salientam Bonatto
176

 e Silvestre,
177

 dado o interesse público 

tutelado pelo amicus curiae em solo americano, houve perda, em grande medida, de sua 
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característica de auxiliar da corte, tendo, por conseguinte, o amicus americano perdido sua 

neutralidade, sendo ele, portanto, um “ente verdadeiramente interessado na solução do 

litígio”,
178-179

 o que se deu antes mesmo do início do século XX. 

Nesse sentido, numa tentativa de resumir a atuação do amicus curiae até esse 

momento, no direito americano, citamos a posição de Lowman, consistindo o instituto em 

uma ferramenta flexível voltada a enfrentar as dificuldades e transformações do “sistema 

adversarial”, e de maneira notável o instituto se desenvolveu como meio de representação 

de terceiros cujos interesses poderiam ser potencialmente afetados pelo desenrolar do 

processo.
180

 

 

2.4 Continuação: o desenvolvimento do amicus curiae nos Estados Unidos 

 

A partir do século XX, o amicus curiae sofre nova transformação no direito norte-

americano, conforme ressalta Scott. A partir de 1900, a Suprema Corte norte-americana 

(USSC) permitiu que terceiros particulares participassem como amici curiae, o que se deu 

em Louie Ah How v. United States, datado de 1904, caso em que a Suprema Corte, pela 

primeira vez em sua história, admitiu a manifestação de um advogado não representando 

interesses governamentais. Nesse caso, uma associação de caridade chinesa (Chinese 

Charitable and Benevolent Association of New York) protocolou memorial instando a corte 

a reverter decisão de juízo inferior, a qual determinava o envio dos apelantes para a China. 

Mas, mais do que isso, o amicus curiae salientou abusos sofridos pelos imigrantes chineses 

cometidos pelo governo de Nova York.
181

 

Portanto, é importante deixarmos aqui salientado, tal como o faz Cassio 

Scarpinella, haver dois grandes grupos quando se trata da evolução por que passou o 

instituto do direito americano. De um lado, o amicus “advogado do Estado” e, de outro, o 

“amicus privado”, o qual é “privado no sentido não só de ser pessoa de direito privado (e 

não um representante do Estado como nos outros casos mencionados), mas também de 
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buscar a tutela de interesses próprios”.
182

 Assim, a jurisprudência americana passou a 

admitir que associações privadas e, como se verá mais adiante, indivíduos, pudessem 

intervir na qualidade de amicus curiae representados por seus advogados.
183

 

Já em 1908 surge nova mudança do instituto, em Müller v. Oregon, caso em que se 

discutia a constitucionalidade de lei do Estado de Oregon, a qual limitava a jornada de 

trabalho das mulheres. Havia, nessa época, predominância do entendimento de que leis 

restritivas quanto ao trabalho violavam disposição constitucional concernente à liberdade 

contratual. Assim, nesse caso, houve inovadora participação do amicus curiae, o qual, na 

pessoa de Louis D. Brandeis, desenvolveu memorial
184

 apresentando informações longas e 

detalhadas, incluindo pareceres científicos, sobre o risco à saúde das mulheres (female 

laundry workers) em realizar jornadas de trabalho superiores a dez horas. Tal atuação 

elevou o amicus curiae a novo patamar, estabelecendo, sem mais dúvidas, a possibilidade 

de argumentos fáticos, estatísticos, econômicos, médicos e sociais, isto é, o amicus pode 

apresentar argumentos essencialmente não jurídicos. Esse julgamento, tal como aponta 

Gilmar Mendes, serviu ainda para desmistificar “a concepção dominante, segundo a qual a 

questão constitucional configurava simples questão jurídica de aferição de legitimidade da 

lei em face da Constituição”.
185

 

Por conseguinte, como aponta Larsen, o acontecimento mais relevante da evolução 

do amicus curiae no século XX foi o surgimento de pareceres e memoriais sobre matéria 

não jurídica, de modo que essa figura se converteu em um “expert de fatos”, sendo que 

essa postura não apenas não é reprimida pelas cortes, mas incentivada, de modo que muitos 

regimentos de cortes superiores americanas exortam os amici a prover informações que 

não foram supridas pelas partes.
186

 Nesse sentido, o “Brandeis Brief” marca o nascimento 

do amicus curiae como “expert de fato” (“Amicus Factual Expertise”).
187

 

Com o passar do tempo, contudo, tal como aponta Bisch, a expressão “Brandeis-

Brief” desenvolveu uma conotação negativa, sinônimo de petição excessivamente longa 

que foge aos argumentos essenciais ou legais.
188
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Essas transformações levaram, ainda, à mudança do entendimento concernente a 

quem é considerado amicus curiae. Tradicionalmente, como no paradigmático caso Green 

v. Biddle, entendia-se ser o amicus a pessoa que advogava a favor dos interesses de 

terceiro. Por isso, nesse caso, o senador Henry Clay
189

 foi considerado amicus curiae por 

mais que representasse os interesses do Estado de Kentucky.
190

 Com o passar do tempo, já 

em 1930, a atuação profissional na seara do processo passou a ser preterida em prol do 

grupo que ostensivamente se identificava como mantenedor da atuação no processo. Com 

isso, grupos de interesses, como associações religiosas, grupos envolvendo minorias 

raciais, como a National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), e 

grupos de direitos civis, como a American Civil Liberties Union (ACLU), passaram a ser 

entendidos como amicus curiae, e não mais o advogado ou profissional que fala e se 

manifesta na corte.
191

 

Fenômeno marcante que se deu a partir de 1930 foi a necessidade sentida pelas 

cortes americanas de regulamentar a atuação do amicus curiae, mormente com o fim de 

evitar grande repetição de argumentos, já que o número de intervenções desse tipo 

começou a crescer de maneira considerável. Conforme Criscuoli, a partir dos anos 1930, 

houve o desenvolvimento da vida associativa, a multiplicação de organizações que 

passaram a adquirir consciência de sua força, especialmente com o incremento dos meios 

de comunicação. Por conseguinte, esses grupos passaram a abusar do amicus curiae, 

empregando esse meio cada vez mais em caráter sempre mais voltado aos interesses da 

parte do que da justiça.
192

 

Nesse sentido, em 1938, a Suprema Corte dos Estados Unidos promulga a primeira 

regra procedimental concernente ao amicus curiae com o objetivo de limitar sua 

participação, ainda que raramente rejeitasse os memoriais por ele apresentados.
193

 

Assim, previa a Rule 27(9) de 1938:  

A brief amicus curiae may be filed when accompanied by written consent of all 

parties to the case, except that consent need not be had when the brief is 

presented by the United States or an officer or agency thereof and sponsored by 
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the Solicitor General, or by a State or a political subdivision thereof. Such brief 

must bear the name of the bar of this Court.
194-195

 

Segundo O‟Connor, a regra de 1938 surgiu pela necessidade de acabar com a 

ambiguidade de políticas informais de participação de terceiros, especialmente diante do 

número crescente de grupos que intentavam participar dessa forma. Foi justamente por isso 

que a regra 27(9) de 1938 estabeleceu que o amicus curiae deve buscar o consentimento 

escrito das partes.
196

 

A regra ainda excepcionava a concordância das partes quando entes 

governamentais pretendessem intervir nessa qualidade. Tal exclusão significa para 

Scarpinella que a USSC entende que tais entes representariam “interesse público”.
197

 

A regra, no entanto, era frequentemente desrespeitada, uma vez que a USSC 

reiteradamente se deparava com memoriais sem o consentimento escrito das partes.
198-199

 

Some-se a isso, para ainda maior insatisfação dos juízes, que esses memoriais eram 

percebidos como de baixa qualidade ou contendo propaganda política
200

 sem conteúdo de 

modo a extenuar a corte em trabalho. Diante desse cenário, em 1949, a Suprema Corte 

americana realizou emendas à Rule 27(9) não apenas para enfatizar os objetivos 

pretendidos quando de sua primeira edição,
201

 mas também porque os juízes já se 

apercebiam que grande parte das manifestações de amicus curiae tinha apenas uma 
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relevância muito limitada, e era, portanto, um volume de papel e trabalho desnecessários a 

serem somados à grande quantidade de serviços à corte.
202

 

Com isso, a Rule 27(9) emendada em 1949 ficou assim redigida: 

 

(a) Brief of an amicus curiae in cases before the Court on the merits: A brief of 

an amicus curiae may be filed only after order of the Court or when accompanied 

by written consent of all parties to a case and presented promptly after 

announcement postponing or noting probable jurisdiction on appeal, granting 

certiorari, or pertinent action in a case upon the original jurisdiction.  

(b) Brief of an amicus curiae prior to consideration of jurisdictional statement a 

petition for writ of certiorari: A brief of an amicus curiae filed with consent of 

the parties, or motion, independent of the brief, for leave to file when consent is 

refused may be filed only if submitted a reasonable time prior to the 

consideration for a jurisdictional statement or a petition for writ of certiorari. 

Such motions are not favored. Distribution to the Court under the applicable 

rules of a jurisdictional statement or a petition for writ of certiorari and its 

consideration thereof will not be delayed pending the receipt of such brief or the 

filing of such motion. 

(c) Motion for leave to file: When consent to the filing of a brief of an amicus 

curiae is refused by a party to the case, a motion, independent of the brief, for 

leave to file may timely be presented to the Court. It shall concisely state the 

nature of the applicant´s interest, set forth facts or questions of law that have not 

been, or reasons for believing that they will not adequately be, presented by the 

parties, and their relevance to the disposition of the case. A party served with 

such motion may seasonably file in this Court an objection concisely stating the 

reasons for withholding consent. 

(d) Consent not required: Consent to the filing of a brief of an amicus curiae 

need not be had when brief is presented for the United States sponsored by 

Solicitor General; for any agency of the United States authorized by law to 

appear in its own behalf, sponsored by its appropriate legal representative; for a 

state sponsored by its Attorney General; or a political subdivision of a State 

sponsored by the authorized law officer thereof. 

(e) Signature of a member of the bar of this Court and proof of service required: 

All briefs and/or motions filed under this rule shall bear the signature of a 

member of the Bar of the Court, and shall be accompanied by proof of service on 

all parties to the case. 
203

 

 

Não obstante a edição da emenda, tal como aponta Scott, houve, também, a adoção 

pela USSC de uma política velada de negar seguimento a todos os memoriais sem o 

consentimento das partes, ainda que pela regra possa haver o consentimento da Corte 

independentemente do consentimento destas.
204

 

Diante dessa regra, pondera O‟Connor, ao analisar a evolução numérica de 

intervenções nos anos seguintes, que seu escopo de limitação da quantidade de memoriais 

apresentados pelos amici curiae teve um efeito somente a curto prazo. Nesse sentido, dado 

o aumento de trabalho da Corte, a tese, imaginada pela autora de que haveria rotineira 

utilização da Rule 27(9) como método de reduzir trabalho, não se verificou, visto que, de 
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acordo com sua pesquisa estatística, a Corte negou acesso a menos de 7% dos 

requerimentos de submissão de memorial. Assim, conclui O‟Connor que, diante da pouca 

utilização da regra, a Suprema Corte americana parece entender que a utilidade dos 

memoriais superaria seu impacto em aumentar o volume de trabalho.
205

 

No entanto, essa conclusão não é a expressada pela USSC nos anos subsequentes a 

1949, de modo que membros dessa corte criticavam não apenas a nova redação dada a 

Rule 27(9), mas também a falta de aplicação da discricionariedade da Corte de maneira 

mais consistente. Diante disso, em 1952 houve um intenso debate entre os ministros da 

Suprema Corte americana acerca do tema.  

De um lado, Mr. Justice Felix Frankfurter (Ministro da USSC), entendia que  

[…] the rule governing the filing of amicus briefs clearly implies that such briefs 

should be allowed to come before the Court not merely on the Court´s exercise 

of judgment in each case. On the contrary, it presupposes that the Court may 

have the aid of such briefs if the parties consent...Mr. Justice Black concurs in 

the foregoing views, bit desires to state that he is of the opinion that the Court‟s 

rule regarding the filing of briefs amicus curiae should be liberalized.
206

 

De outro, Mr. Justice Hugo Black (Ministro da USSC) salientava que  

[...] I have never favored the almost insuperable obstacles our rules put in the 

way of briefs sought to be filed by persons other than the actual litigants. Most of 

the cases before this Court involve matters that affect far more people than the 

immediate record parties. I think the public interest and judicial administration 

would be better served by relaxing rather than tightening the rule against amicus 

curiae briefs.
207

 

Com efeito, a posição do Mr. Justice Frankfurter era de que a regra não era 

suficientemente restritiva, pois não apenas implicava a lógica de que os memoriais devem 

ser permitidos, mas, acima de tudo, seria um pressuposto de que a Corte poderia ser 

auxiliada desde que as partes tenham consentido. Já para Mr. Justice Hugo Black, pelo 

caráter naturalmente transcendente dos processos decididos pela Suprema Corte, o 

interesse público seria mais bem atendido ao se relaxarem as regras contrárias ao amicus 

curiae. 

Como resultado desse debate, predominou a posição restritiva, de modo que, em 

1954, mais uma vez, houve emenda às Rules of the Supreme Court, e a regra 42
208

 passou a 

substituir a regra 27 no tocante ao amicus curiae, com a seguinte redação: 
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1.A brief of an amicus curiae prior to consideration of the jurisdictional 

statement or of the petition for writ of certiorari, filed with the consent of the 

parties, or a motion for leave to file when consent is refused, may be filed only if 

submitted a reasonable time prior to the consideration of the jurisdictional 

statement or of the petition for writ of certiorari. Such motions are not favored. 

Distribution to the Court under the applicable rules of the jurisdictional statement 

or of the petition for writ of certiorari, and its consideration thereof, will not be 

delayed pending the receipt of such brief or the filing of such motion. 

2. A brief of an amicus curiae in cases before the Court on the merits may be 

filed only after order of the Court or when accompanied by written consent of all 

parties to the case and presented within the time allowed for the filing of the 

brief of the party supported. 

3. When consent to the filing of an amicus curiae is refused by a party to the 

case, a motion for leave to file may timely be presented to the Court. It shall 

concisely state the nature of the applicant´s interest, set forth facts or questions 

of law that have not been, or reasons for believing that will not adequately be, 

presented by the parties, and their relevancy to the disposition of the case; and it 

shall in no event exceed five printed pages in length. A party served with such 

motion may reasonably file an objection concisely stating the reasons for 

withholding consent. 

4. Consent to the filing of a brief of an amicus curiae need not be had when the 

brief is presented for the United States sponsored by the Solicitor General; for 

any agency of the United States authorized by law to appear in its own behalf, 

sponsored by its appropriate legal representative; for a State, Territory, or 

Commonwealth sponsored by its Attorney General; or for political subdivision 

of a State, Territory or Commonwealth sponsored by the authorized law officer 

thereof. 

5. All briefs, motions and responses filed under this Rule shall be printed; shall 

comply with the applicable provisions of Rules 35, 39 and 40 (except that it shall 

be sufficient to set forth the interest of the amicus curiae, the argument, the 

summary of argument if required by Rule 40(1)(f), and the conclusion; and shall 

be accompanied by proof of service as required by Rule 33). 

 

No entanto, apesar da mudança, ressalta George Piper que as emendas foram 

microscópicas, de modo que as diretrizes existentes ao tempo da regra de 1949 restaram, 

substancialmente, inalteradas.
209

 

No entanto, ainda assim é possível apontar algumas alterações, tal como o faz 

Krislov. A regra de 1954 limita o memorial a cinco páginas, diferentemente da regra de 

1949 que previa apenas que este deveria ser conciso. Ademais, na nova Rule 42 há 

previsão de que o tempo para sustentação oral de um amicus, sobre o qual houve 

consentimento de uma das partes, seria computado dentro do tempo de sustentação oral da 

própria parte.
210

 

Nesse sentido, as críticas lançadas por Mr. Justice Frankfurter – as quais pregoavam 

não ser a regra suficientemente restritiva na medida em que mesmo sem o consentimento 

das partes muitos amici peticionavam buscando permissão diretamente da Corte – 

acabaram, por conseguinte, respondidas às avessas pela nova redação, uma vez que ela 
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ratifica a possibilidade de que o amicus, mesmo tendo negado o consentimento das partes, 

pode ter sua admissibilidade aceita pela Corte diretamente.
211

 

Veja-se que o objetivo ao reforçar, pela nova Rule 42, as disposições da antiga Rule 

27(9) era o de transferir a responsabilidade, na admissão do amicus curiae, da Corte para 

as partes, o que não apenas pouparia o tempo da Corte, como também transferiria a 

“amizade” daquele que vem a participar do processo para as partes em litígio, isto é, as 

partes, ao se manifestarem sobre a aceitação do amicus, seja aceitando ou recusando, mas, 

sobretudo, conforme a Rule 42(4), ao exporem as razões que justificam sua recusa, 

indicariam para a Corte as intenções subjacentes à intervenção desse terceiro.
212

 

Com efeito, a Rule 42 estabelece essencialmente dois requisitos a guiar a USSC em 

seu juízo de discricionariedade para admissão do amicus curiae, no que segue verbatim as 

disposições da antiga Rule 27(9). O primeiro é que o terceiro expresse concisamente a 

natureza de seu interesse, “concisely state the nature of applicant´s interest”.
213

 O segundo 

requisito é a indicação dos fatos ou questões jurídicas que se acredita que não tenham sido 

adequada e suficientemente apresentadas pelas partes, “set forth facts or questions of law 

that have not been, or reasons for believing that they will not adequately be, presented by 

the parties, and the relevancy to the disposition of the case”.
214

 

Tais condições justificar-se-iam, segundo Criscuoli, pela necessidade de celeridade 

processual. Considerando o descontrolado aumento de pedidos de intervenção, a queda de 

qualidade e a repetição de argumentos, se o pretenso amicus sinalizar, prontamente, a 

intenção por que intervém, bem como a importância do que pretende aduzir, a Corte teria 

condição de mais rapidamente responder se lhe interessa aceder ao pedido de intervenção 

ou não.
215

 

A partir dos anos 1960, no entanto, como salienta Scott, a USSC voltou a permitir a 

intervenção na grande maioria dos casos, voltando, no que toca à admissibilidade do 

amicus, a patamares equivalentes aos anteriores do regramento de 1949.
216-217

 

Krislov salienta que nesse momento o debate entre Mr. Justice Frankfurer e Mr. 

Justice Black foi reacendido não propriamente por novos argumentos, mas, especialmente, 

por uma nova postura tomada pela Suprema Corte quanto a sua atuação. De um lado, Mr. 

Justice Frankfurer defendia maior controle pelas partes da intervenção do amicus curiae 
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como forma de ressaltar o modelo adversarial (adversary model), voltado mormente às 

partes em litígio. Já a posição de Mr. Justice Black, percebendo uma postura da Corte 

como equivalente a de um órgão quase legislativo, engajada na delimitação de políticas 

públicas, defendia a admissibilidade de participação do amicus de maneira ampla como 

maneira de informar a Corte sobre eventual lobbing e pressões políticas envolvendo a 

matéria sob julgamento.
218

 

Essa nova postura passou a ser chamada pela doutrina norte-americana de open 

door policy,
219

, isto é, “política de portas abertas”, que foi inaugurada a partir dos anos 

1960 e restou substancialmente imodificada pelos próximos 35 anos.
220

 

A open door policy fica demonstrada pela pesquisa empírica realizada por Karen 

O‟Connor, de modo que em 1969 a USSC aceitou nada menos do que 100%
221

 dos pedidos 

de intervenção deduzidos por amici curiae, mantendo uma taxa bastante elevada nos anos 

seguites: 95% em 1970, 88% em 1971, 98% em 1972,
222

 o que se deu até o início da 

década de 1980, como o mostra a tabela a seguir: 

223
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Conclui, assim, a autora, diante desses dados, haver, verdadeira disposição da Corte 

em admitir os memoriais, numa nova postura da USSC sobre a importância do amicus no 

processo de tomada de decisão.
224

 

Essa postura, contudo, foi desafiada pelo drástico aumento da submissão de 

memoriais à Corte, superando, em muito, as projeções para o período. Nesse sentido, o 

gráfico elaborado por Thomas W. Merrill e Joseph D. Kearney mostrando a expectativa da 

USSC e o que realmente aconteceu no período de 1946 a 1995: 

 

225
 

 

Foi, contudo, no ano de 1989, no caso Webster v. Reproductive Health Services, 

com o explosivo aumento numérico dos amici curiae, que se tornou insustentável a política 

de portas abertas mantida pela USSC. Nesse caso nada menos do que 78 amici curiae 

pleitearam sua admissão na causa.
226

 Se, no entanto, considerarmos não apenas os 

memoriais submetidos, mas também grupos que aderiram ou contribuíram para a 

elaboração de um mesmo parecer, houve a atuação de 5.469 entes, entre grupos, 

organizações e indivíduos, todos nesse mesmo caso.
227
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Assim sendo, diante desse case, respondeu a USSC com outra reforma das Rules of 

the Supreme Court, editando a Rule 37 que veio em substituição à Rule 42 para 

regulamentar a atuação ao amicus curiae em juízo.
228

 

Com efeito, tamanha foi a insatisfação da Corte com o excessivo aumento das 

intervenções, que logo a primeira parte da Rule, seu caput, consititui uma admoestação 

contra potenciais amici curiae,
229

 nos seguintes termos: 

An amicus curiae brief which brings relevant matter to the attention of the Court 

that has not already been brought to its attention by the parties is of considerable 

help to the Court. An amicus brief which does not serve this purpose simply 

burdens the staff and facilities of the Court and its filing is not favored. 

Eis a tradução livre do trecho:  

Um memorial de amicus curiae, que traz à atenção da Corte infomações 

relevantes ainda não apontadas pelas partes, é de considerável ajuda. Um 

memorial de amicus que não serve a esse propósito simplesmente sobrecarrega a 

estrutura da Corte e sua admissão não será aceita. 

Ressalte-se que muito mais do que impor um requisito à admissão dos amicus, qual 

seja o fornecimento de informações novas, como o apontam Bisch
230

 e Scarpinella,
231

 a 

USSC criou a regra para desencorajar a submissão gratuita, despropositada, de memoriais 

que, como se viu, inundavam a Corte.
232

 

Mais adiante, em 1997, houve nova modificação, para acrescentar a Rule 37(6) que 

determina a disclosure
233-234

 de certas relações entre as partes da demanda e a pessoa ou 
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Isabel da Cunha. O amicus curiae, as tradições jurídicas e o controle de constitucionalidade: um estudo 

comparado à luz das experiências americana, europeia e brasileira, p. 63-64). 
231

 “Tais modificações (Rule 37) justificaram-se para que ficasse claro que a admissão do amicus privado 

deve depender do maior número possível de informações que revelem, de forma clara e precisa, a razão pela 

qual ele pretende ingressar em juízo. Não apenas como forma de assegurar a aplicação do regime jurídico 

relativo às partes e às modalidades interventivas de terceiros, mas para que o real „interesse‟ do amicus possa 

ser correta e objetivamente aferido pela corte perante a qual ele pretende comparecer” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 122). 
232

 “Nevertheless, in 1990 the USSC issued a rule discouraging the gratious filing of amicus briefs after it 

was inundated with eighty amicus briefs in an abortion case” (SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus 

Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 17). 
233

 De acordo com Damares Medina, os “disclosure requirements” são “procedimentos de transparência”, 

voltados a informar o juiz exatamente sobre as intenções dos que se envolvem na condição de amicus curiae. 

Resumindo a transparência, de acordo com a Rule 37, diz a autora: “Os requerimentos de transparência 

incluem: uma declaração dos interesses do memorial, que informará à Corte os grupos de interesse e outras 

entidades representados na manifestação; o amicus deverá informar se a parte que está sendo apoiada 

autorizou o memorial em sua integralidade ou em parte; por fim, não menos importante, o memorial deverá 

explicitar toda pessoa ou entidade, além dos próprios amici, que apoiaram financeiramente a preparação ou a 

entrega dos memoriais. Esse item se mostra de fundamental importância na medida em que permite à Corte a 

rastreabilidade dos interesses econômicos envolvidos na causa, bem como no ingresso de um terceiro que se 

diz amigo da Corte” (MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 68). 
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grupo que atua como amicus curiae.
235

 Em outras palavras, buscava a Corte saber com 

mais precisão se o memorial foi escrito, preparado ou revisado por uma das partes, bem 

como se houve contribuição monetária ou financiamento parcial realizado pelas partes.
236

 

A razão para tanto era, de um lado, desencorajar a produção de memoriais ou intervenções 

criadas artificialmente, isto é, a fraudulenta criação de um interesse social que, na 

realidade, não existe, a ser afetado pelo resultado do processo.
237-238

 De outro lado, a USSC 

também desejava melhor avaliar e ponderar o conteúdo da manifestação, de modo a 

determinar seu valor para o processo e seu possível caráter tendencioso ou sub-reptício.
239

 

Todavia, apesar dessas reformas, bem como de outras pontuais, os números de 

participações de amicus curiae aumentaram, tal como aponta Scott. Entre 1986 e 1995 a 

participação ocorria em 85% dos casos, beirando a média de cinco amici por caso.
240

 A 

partir de 2001, a participação alcançou 95% dos casos, o que se manteve estável no 

período de 2011-2012, havendo, no entanto, dobra da média de intervenções atingindo dez 

memoriais por caso.
241

 Com efeito, considerando-se a multiplicação de casos, a exemplo 
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 “There is a simpler solution available that could reduce the use of amici briefs that merely extend a party‟s 

argument and avoid page limitations. It could also reduce percepetions of inequality. The Supreme Court‟s 

Rule 37(6) requires disclosures regarding whether counsel for a party played any role in authoring the brief 

as well as disclosures as to any person or entity, other than the amicus curiae, who made financial 

contribution for the preparation and submission of the brief. At least one state requires similar disclosures in 

its appellate courts. The Texas Rules of Appellate Procedure require amicus briefs to identify who the brief 

supports and who paid for the brief. That rule, as pointed out by one Comment, does not prevent ghost 

writing because a party can still prepare the brief, interests of the amici might not be disclosed, and indirect 

monetary contributions go undisclosed” (HARRINGTON, John. Amici Curiae in the Federal Courts of 

Appels: How Friendly are they?, p. 695).   
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 “The new Rule 37.6 requires the disclosure of certain relationship between the parties to the case and any 

person or entity that files an amicus brief. Specifically, the amended rule now requires that each amicus brief 

disclore in the first footnote on the first page of text „whether conunsel for a party authored the brief in the 

role or in part‟, as well as the identity of „every person or entity, other than the amicus curiae, its members or 

its counsel, who made a monetary contribution to the preparation or submission of the brief‟” (KEARNEY, 

Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, p. 766). 
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 SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 28. 
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 Idem, ibidem. 
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 Entre as possíveis razões para a mudança nas regras em 1997, elenca Claudia da Silva: “a) os juízes 

simplesmente querem saber se os memoriais são escritos ou financiados por uma das partes; b) refletem uma 

percepção dos juízes de que algumas partes estão financiando ou ghost-writing (escritor fantasta) os 

memoriais para fugir ao limite de páginas que se aplicam às partes; c) refletem uma preocupação crescente 

por parte dos juízes de que os memoriais estão sendo manipulados para criar uma falsa impressão de amplo 

apoio político para uma determinada posição” (SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na 

Suprema Corte americana e no Supremo Tribunal Federal brasileiro: um estudo de direito comparado, p. 

39-40). 
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 “[...] a growing concern on the part of the Justices that amicus filings are being manipulated in order to 

create an impression of widespread political support for a particular position. Thus, although the recent rule 

change indicates that there is some unease within the Court about the phenomenon of proliferating amicus 

briefs, the Courts‟s response is consistent with a variety of different assessments of the influence that amicus 

briefs have on the Court” (KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The influence of Amicus Curiae 

Briefs on the Supreme Court, p. 767). 
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 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 

19. 
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 Idem, ibidem. 
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de Department of Health and Human Services v. Florida, em que houve 87
242

 submissões 

de memoriais, com 1.928
243

 entes que assinaram ou participaram da elaboração dos 

memoriais, o ano de 2011 foi reconhecido como year of the amicus (o ano do amicus 

curiae).
244

 

Portanto, essa é a atual redação da Rule 37: 

1. An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter 

not already brought to its attention by the parties may be of considerable help to 

the Court. An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the 

Court, and its filing is not favored. An amicus curiae brief may be filed only by 

an attorney admitted to practice before this Court as provided in Rule 5. 

2.(a) An amicus curiae brief submitted before the Court‟s consideration of a 

petition for a writ of certiorari, motion for leave to file a bill of complaint, 

jurisdictional statement, or petition for an extraordinary writ may be filed if 

accompanied by the written consent of all parties, or if the Court grants leave to 

file under subparagraph 2(b) of this Rule. An amicus curiae brief in support of a 

petitioner or appellant shall be filed within 30 days after the case is placed on the 

docket or a response is called for by the Court, whichever is later, and that time 

will not be extended. An amicus curiae brief in support of a motion of a plaintiff 

for leave to file a bill of complaint in an original action shall be filed within 60 

days after the case is placed on the docket, and that time will not be extended. 

An amicus curiae brief in support of a respondent, an appellee, or a defendant 

shall be submitted within the time allowed for filing a brief in opposition or a 

motion to dismiss or affirm. An amicus curiae filing a brief under this 

subparagraph shall ensure that the counsel of record for all parties receive notice 

of its intention to file an amicus curiae brief at least 10 days prior to the due date 

for the amicus curiae brief, unless the amicus curiae brief is filed earlier than 10 

days before the due date. Only one signatory to any amicus curiae brief filed 

jointly by more than one amicus curiae must timely notify the parties of its intent 

to file that brief. The amicus curiae brief shall indicate that counsel of record 

received timely notice of the intent to file the brief under this Rule and shall 

specify whether consent was granted, and its cover shall identify the party 

supported. Only one signatory to an amicus curiae brief filed jointly by more 

than one amicus curiae must obtain consent of the parties to file that brief. A 

petitioner or respondent may submit to the Clerk a letter granting blanket consent 

to amicus curiae briefs, stating that the party consents to the filing of amicus 

curiae briefs in support of either or of neither party. The Clerk will note all 

notices of blanket consent on the docket. 

(b) When a party to the case has withheld consent, a motion for leave to file an 

amicus curiae brief before the Court‟s consideration of a petition for a writ of 

certiorari, motion for leave to file a bill of complaint, jurisdictional statement, or 

petition for an extraordinary writ may be presented to the Court. The motion, 

prepared as required by Rule 33.1 and as one document with the brief sought to 

be filed, shall be submitted within the time allowed for filing an amicus curiae 

brief, and shall indicate the party or parties who have withheld consent and state 

the nature of the movant‟s interest. Such a motion is not favored. 

3. (a) An amicus curiae brief in a case before the Court for oral argument may be 

filed if accompanied by the written consent of all parties, or if the Court grants 

leave to file under subparagraph 3(b) of this Rule. The brief shall be submitted 

within 7 days after the brief for the party supported is filed, or if in support of 

neither party, within 7 days after the time allowed for filing the petitioner‟s or 
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 Idem, p. 259. 
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appellant‟s brief. Motions to extend the time for filing an amicus curiae brief will 

not be entertained. The 10-day notice requirement of subparagraph 2(a) of this 

Rule does not apply to an amicus curiae brief in a case before the Court for oral 

argument. An electronic version of every amicus curiae brief in a case before the 

Court for oral argument shall be transmitted to the Clerk of Court and to counsel 

for the parties at the time the brief is filed in accordance with guidelines 

established by the Clerk. The electronic transmission requirement is in addition 

to the requirement that bookletformat briefs be timely filed. The amicus curiae 

brief shall specify whether consent was granted, and its cover shall identify the 

party supported or indicate whether it suggests affirmance or reversal. The Clerk 

will not file a reply brief for an amicus curiae, or a brief for an amicus curiae in 

support of, or in opposition to, a petition for rehearing. Only one signatory to an 

amicus curiae brief filed jointly by more than one amicus curiae must obtain 

consent of the parties to file that brief. A petitioner or respondent may submit to 

the Clerk a letter granting blanket consent to amicus curiae briefs, stating that the 

party consents to the filing of amicus curiae briefs in support of either or of 

neither party. The Clerk will note all notices of blanket consent on the docket. 

(b) When a party to a case before the Court for oral argument has withheld 

consent, a motion for leave to file an amicus curiae brief may be presented to the 

Court. The motion, prepared as required by Rule 33.1 and as one document with 

the brief sought to be filed, shall be submitted within the time allowed for filing 

an amicus curiae brief, and shall indicate the party or parties who have withheld 

consent and state the nature of the movant‟s interest. 

4.No motion for leave to file an amicus curiae brief is necessary if the brief is 

presented on behalf of the United States by the Solicitor General; on behalf of 

any agency of the United States allowed by law to appear before this Court when 

submitted by the agency‟s authorized legal representative; on behalf of a State, 

Commonwealth, Territory, or Possession when submitted by its Attorney 

General; or on behalf of a city, county, town, or similar entity when submitted by 

its authorized law officer. 

5.A brief or motion filed under this Rule shall be accompanied by proof of 

service as required by Rule 29, and shall comply with the applicable provisions 

of Rules 21, 24, and 33.1 (except that it suffices to set out in the brief the interest 

of the amicus curiae, the summary of the argument, the argument, and the 

conclusion). A motion for leave to file may not exceed 1,500 words. A party 

served with the motion may file an objection thereto, stating concisely the 

reasons for withholding consent; the objection shall be prepared as required by 

Rule 33.2. 

6. Except for briefs presented on behalf of amicus curiae listed in Rule 37.4, a 

brief filed under this Rule shall indicate whether counsel for a party authored the 

brief in whole or in part and whether such counsel or a party made a monetary 

contribution intended to fund the preparation or submission of the brief, and shall 

identify every person other than the amicus curiae, its members, or its counsel, 

who made such a monetary contribution. The disclosure shall be made in the first 

footnote on the first page of text.
245

 

 

A regra não apenas é complexa, mas se relaciona com outros dispositivos da 

legislação, como, por exemplo, com a Rule 29 das Federal Rules Of Appellate Procedures. 

Assim, importa a abertura de tópico específico dedicado ao tratamento do procedimento de 

intervenção do amicus curiae no direito norte-americano. 

 

2.5 Das características do amicus curiae nos Estados Unidos  
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2.5.1 Da dificuldade em regular o amicus curiae. O adversary system e a 

natureza do amicus curiae  

 

Como bem coloca Linda Simard, foram os litígios de interesse público (public law 

litigation) que serviram de combustível para inflamar o amicus curiae. No entanto, as 

legislações pouco ou nada fizeram para controlar essa chama.
246

 

Apontam, nesse sentido, Krislov
247

 e Scott
248

 que o incremento da participação do 

amicus curiae marca a mudança do adversarial system de um modelo bilateral para um 

modelo plurilateral (multi-sided). 

Para entender essa mudança, importa, antes de tudo, delinearmos o adversarial 

system. Pontua, assim, Abram Chayes que o modelo tradicional de adjudicação é um 

veículo voltado à resolução de disputas entre particulares sobre direitos também 

particulares.
249

 Assim, resume o autor esse sistema em cinco pontos cardinais: 

 

(1) The lawsuit is bipolar. Litigation is organized as a contest between two 

individuals or at least two unitary interests, diametrically opposed, to be decided 

on a winner-takes-all basis. 

(2) Litigation is retrospective. The controversy is about an identified set of 

completed events: whether they occured, and if so, with what consequences for 

the legal relations of the parties. 

(3) Right and remedy are independent. The scope of the relief is derived more or 

less logically from the substantive violation under general theory that the 

plaintiff will get compensation measured by the harm caused by the defendant‟s 

breach of duty – in contract by giving plaintiff the money he would have had 

absent the breach; in tort by paying the value of the damage caused. 

(4) The lawsuit is a self-contained episode. The impact of the judgment is 

confined to the parties. If plaintiff prevails there is a simple compensatory 

transfer, usually money, but occasionally the return of a thing or the performance 

of a definite act. If defendant prevail, a loss lies where it has fallen. In either 

case, entry of judment ends the court´s involvement. 

(5) The process is party-inicitated and party-controlled. The case is organized 

and issues defined by exchanges between the parties. Responsability for fact 

development is theirs. The trial judge is a neutral arbiter of their interactions who 

decides questions of law only if they are put is issue by an appropriate move of a 

party.
250

 

 

Com efeito, as cinco características são: (1) bipolaridade, isto é, o litígio se dá entre 

dois indivíduos ou sujeitos separados em dois polos bem definidos; (2) retrospectividade, 

ou seja, o conflito se trava sobre um conjunto determinado de fatos passados, de modo que 
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 “If one considers the development of public law litigation as the fuel for the fire which ignited the amicus 

curiae blaze, the Federal Rules of Evidence and the Federal Rules of Civil Procedure played little or no role 

in controlling the flame” (SIMARD, Linda Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal 

Court: a Fine Balance of Access, Efficiency, and Adversarialism, p. 674). 
247

 Cf. KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy.   
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 Idem, p. 1282-1283. 
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sua resolução consiste em determinar a ocorrência ou não desses fatos e as respectivas 

consequências jurídicas; (3) interdependência entre direito e sentença, em outras palavras, 

trata-se da aplicação ao caso concreto de consequências bem definidas e previamente 

estabelecidas em lei; (4) o processo é um episódio isolado, ou seja, o julgamento é um 

acontecimento confinado às partes; (5) e, por fim, o processo é iniciado e controlado pelas 

partes. 

Esse modelo tradicional, no entanto, deixou de refletir o que se passava nas cortes 

federais americanas, uma vez que o objeto dos litígios passou a ser, em grande medida, a 

efetivação de direitos civis, constitucionais e políticas públicas (“the vindication of 

constitutional or statutory policies”).
251

 

De fato, não é por outro motivo, que as características do public law model
252-253

 se 

distanciam do modelo tradicional. (1) A estrutura das partes é crescente e amorfa, sujeita a 

mudanças no correr do processo. (2) Esse modelo pauta-se pela prospectividade, isto é, o 

processo genericamente procura determinar um novo modo de agir para futuras relações. 

Assim, não há mais o escopo de compensar as partes por acontecimentos passados, mas o 

de determinar o comportamento futuro em situações complexas, em andamento, que não 

comportam uma resposta logicamente deduzida da regra legal violada. (3) Não basta mais 

aplicar regramentos genericamente já previstos. O juiz torna-se criador de consequências 

jurídicas que terão efeitos amplos para fora do processo. (4) O processo não mais é um 

acontecimento isolado, mas afeta sem-número de sujeitos não participantes da relação sub 

judice, o que requererá do juiz, pela falta de regramentos claros que fixam as 

consequências para o caso, e pela possível falta de adequada representação dos terceiros, 

um cuidado maior, oferecendo, como resposta, muito mais uma opinião educada (educated 
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 CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation, p. 1284. 
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 Este nome “public law model” é atribuído por Abram Chayes, com a ressalva de que talvez não seja o 

melhor modo de se denominar o fenômeno. Entende o autor ser esse modelo oposto ao da “private law theory 

of civil adjudication”, ou seja, diante da precariedade do modelo privado de adjudicação, o novo modelo 

seria delineado a responder casos em que se regulamentassem ou modificassem arranjos econômicos e 

sociais (Idem, ibidem). 
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 “(1) The scope of the lawsuit is not exogenously given but is shaped primarily by the court of parties. (2) 
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and adjucative but predictive and legislative. (4) Relief is not conceived a compensation for past wrong in a 
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instead, it is forward looking, fashioned ad hoc on flexible and broadly remedial lines, often having important 

consequences for many persons including absentees. (5) The remedy is not imposed but negotiated. (6) The 

decree does not terminate judicial involvement in the affair: its administration requeries the continuing 

participation of the court. (7) The judge is not passive, his function limited to analysis and statement of 

governing legal rules; he is active, with responsibility not only for credible fact evaluation but for organizing 

and shaping the litigation to ensure a just and viable outcome. (8) The subject matter of the lawsuit is not a 

dispute between private individuals about private rights, but a grievance about the operation of public policy” 

(CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation, p. 1302). 
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guess)
254

 do que uma decisão lógica legalmente subsumível. (5) O juiz passa a ser figura 

dominante ao organizar e guiar o caso, ouvindo não apenas as partes, mas terceiros que 

vêm trazer suas considerações para o processo.
255-256

 

Saliente-se que, contudo, que quando se fala em “opinião educada”, entende 

Chayes que, diferentemente do modelo de adjudicação pelo qual a decisão judicial, por 

exemplo, determina a entrega de um dado bem da vida, no public law model pleitea-se do 

magistrado por que meios se deverá levar a cabo uma dada política pública.
257

 

Mas ainda há mais, salienta Simard, não obstante serem importantes os efeitos do 

stare decisis
258

 em todos os tipos de litígio, diante do public law litigation, sua importância 

acaba sendo, em muito, ressaltada justamente pelo encontro entre o efeito vinculante e as 

decisões judiciais que buscam determinar a futura conduta de indivíduos de forma 

genérica. Sem o stare decisis, as cortes teriam suas decisões limitadas às partes da 

demanda, o que praticamente eliminaria qualquer efetividade que se pretendesse com uma 

decisão judicial que determine políticas públicas.
259

 

É sob esse cenário, qual seja de indivíduos que podem, em alguma medida, ser 

afetados pela decisão, especialmente pelo precedente, que se justifica o amplo acesso 

franqueado aos amici curiae de apresentarem à corte suas considerações. No entanto, 

mesmo assim, não se lhe admite uma atuação análoga à da parte, justamente por se 

entender que o interesse ideológico, por não ser direto sobre o objeto da demanda, não 

faria do amicus o melhor representante do interesse em juízo. Seu papel é, portanto, 

desempenhado numa condição complementar ou suplementar à das partes.
260

 

Com efeito, diferentemente dos litigantes tradicionais, os quais estão submetidos às 

regras processuais que protegem os valores fundamentais do sistema adversarial, os amici 
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 “(1) the smooth allocation of power among courts over time; (2) the avoidance of the unfairness of 
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estão excluídos da maioria das regras processuais por não serem considerados partes e, 

nem mesmo, terceiros.
261

 

Veja-se que, no tocante ao conceito de terceiros, a doutrina americana apresenta 

classificações de modalidades de intervenção. De um lado, a intervention of right e, de 

outro, a permissive intervention. A primeira corresponde a “un vero e proprio diritto 

spettante a determinati terzi”,
262

 isto é, a intervenção derivada de um direito de terceiro a 

participar do processo. De outro lado, a permissive intervention é uma intervenção 

“totalmente rimessa alla discrezionalità della corte”,
263

 ou seja, participação totalmente 

determinada pela discrionariedade da corte. 

A “permissive intervention”, contudo, como aponta Elisabetta Silvestri, é estranha à 

problemática do amicus curiae, pois trata-se de intervenção de terceiros por haver reunião 

de causas que tratam de matéria idêntica por motivos de economia processual.
264

 Algo que, 

à luz do direito brasileiro, consistiria em situaçao análoga à conexão, disposta pelo art. 54 e 

seguintes da Lei 13.105/2015. 

Por seu turno, a intervention of right depende da existência de três requisitos, o 

interesse no objeto da controvérsia, sua sujeição aos efeitos da decisão e, por fim, um juízo 

comparativo entre o interesse das partes originárias e do terceiro, de sorte que este último 

não esteja adequadamente representado e sob o risco de restar afetado por um processo do 

qual está sujeito às consequências.
265

 

Portanto, para que um terceiro possa intervir, a doutrina americana exige-lhe, nas 

palavras de Covey, um interesse preciso, qual seja  

[...] have a direct interest in the res of the suit. There must be an interest in the 

subject-matter of the litigantion of such a nature that he will gain or lose by the 

direct legal operation of the judgment.
266

 

Essa definição restritiva, como o ressalta Abram Chayes, ilustra a contínua 

influência do modelo tradicional (adversary system), o que se deu sob o estandarte da 

racionalidade e eficiência, vindo a ser contestado somente pela percepção de que os efeitos 
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 COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 31-32. 
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do litígio não se restringiam às pessoas que integravam alguma das pontas do eixo do 

interesse processual.
267

 

No entanto, para além disso, a própria ideia de formalidade e tecnicidade do 

interesse processual, se vislumbradas sob uma perpspectiva mais aberta, faria ruir o que se 

entende por “parte” e “terceiro”.
268

 Nesse sentido, se o direito de participar do processo 

não mais se restringir àquele que pede e àquele em face de quem se pede, mas passar 

admitir todo aquele que seja “significativamente afetado pela decisão”, a linha divisória 

que separa esses dois conceitos seria eliminada.
269

 

Com efeito, o reconhecimento do litígio como definidor de políticas públicas coloca 

ainda maior pressão sobre os limites do interesse processual, ao mesmo tempo em que 

amplia os interesses que podem ser afetados pelo litígio. Diante disso, surgem novos 

problemas como o da representatividade adequada de interesses, os quais nem de longe 

correspondem ao conceito tradicional de interesse jurídico.
270

 

Nesse sentido, salienta Krislov:  

Even in recent years, the precise standing of a party may often be somewhat 

vague and differently interpreted by the parties and commentators; the line 

between an intervenor and an amicus curiae is often blurred. In former years 

lines were even vaguer, and contradictions and anomalies were quite common.
271

 

O interesse do amicus curiae, no entanto, é diferente deste que se espera de um 

terceiro, de modo que a doutrina americana titubeia perante a classificação jurídica a ser 

dada ao instituto. Não é por menos que salienta Michael Lowman haver uma confusão 

quando se pretende definir a função ou a natureza do instituto, uma vez que ele é usado em 

uma grande variedade de atividades que vão desde a participação neutra até um 

comportamento análogo ao de parte.
272
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 Idem, ibidem. 
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 “In fact, confusion exists in defining the proper role or function to be performed by the amicus at the 

district court level. Courts have allowed the amicus to engage in a variety of activities ranging from 

nonbiased participation to invoking judicial power and prestige. The need for judicial flexibilitiy may 

account for the continued absence of a set definition of the amicus device” (LOWMAN, Michael K. The 

litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 1257). 
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Diante disso, o amicus curiae se distingue da intervenção de terceiros, intervention 

of right, na medida em que os interesses são diversos.
273

 Mas, além disso, outra diferença 

comumente apontada é que o intervenor (terceiro) estará vinculado ao resultado do 

processo, não estando, por sua vez, o amicus a ele submetido de forma alguma, com 

exceção da criação de precedentes.
274

 

Por conseguinte, aponta Silvestre haver orientação dominante nos Estados Unidos 

de excluir a admissibilidade de terceiros se com a tão só participação na condição de 

amicus curiae se entender por suficientemente representado o interesse.
275

 Chama então a 

autora a intervenção do amicus de intervento limitato, isto é, a mera submissão de 

memoriais é suficiente para tutelar o interesse desse terceiro.
276

 

Ademais, requisitos outros como justiciability
277

 e subject matter jurisdiction,
278

 os 

quais têm assento na Constituição estadunidense, não precisam ser atendidos pelos 

amici,
279

 bem como as Federal Rules of Civil Procedure, as quais protegem a eficiência e a 

justeza da administração das cortes, não precisam ser acatadas pelos amici curiae.
280
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Access, Efficiency, and Adversarialism, p. 675. 
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De fato, do que se viu até aqui, e como o constata Michael Lowman, sob os 

auspícios do sistema adversarial, as partes detinham o privilégio e a prerrogativa de não 

apenas controlarem o processo, mas de litigarem livres da interferência de terceiros. Como 

resultado, o sistema da Common Law é particularmente resistente à intervenção de 

terceiros no processo.
281

 

Assim, ainda que a teoria do trial by duel seja adequada para a resolução de 

disputas particulares, ela ignora que os procedimentos, por vezes, têm repercussões para 

além das partes em juízo. O remédio para essa excessiva restrição quanto à participação de 

terceiros acabou por recair sobre o maleável amicus curiae,
282

 o qual, sob um particular 

ambiente legal (casos em que importantes decisões de caráter político são tomadas), veio a 

servir como ferramenta flexível correspondendo às novas necessidades.
283

 

Então, qual é sua natuteza? Explica Michael Lowman que, conforme houve 

aumento da complexidade dos casos, os métodos de resolução de conflitos permaneceram 

estagnados às noções tradicionais do sistema adversarial. Diante disso, o amicus curiae 

providenciou uma potencial solução a essas dificuldades.
284

 

Com efeito, ressalta o autor que o instituto é regido por um princípio que lhe é 

fulcral, qual seja a flexibilidade. As cortes, ao manterem o conceito e os contornos do 

instituto no reino da discrição judicial, usaram dessa ferramenta como meio de ultrapassar 

os limites à intervenção de terceiros do adversarial system.
285

 

Covey, deparando-se com a questão de definir a natureza do amicus, decide fazê-lo 

ao revés, isto é, prefere dizer o que ele não é:  

In defining the role of the amicus curiae it may be helpful to point out three 

things that he is not. He is not an agency or arm of the court; he can not perform 

                                                                                                                                                    
amici need not satisfy the rules for joinder because they are not „joining‟ the litigation as a party. Traditional 

litigants must garner and present evidence which satisfies the Federal Rules of Evidence, rules which are 

designied to protect the reliability of the evidence. Amici, however, are allowed to present some types of 

factual information without regard to the requirements of the Federal Rules of Evidence” (SIMARD, Linda 

Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine Balance of Access, Efficiency, and 

Adversarialism, p. 675). 
281

 “Under common law procedure, it was the parties‟ sole privilege and prerogative to control the course of 

litigation, free from a stranger‟s interference. As a result, the common law system was particularly resistant 

to expanding third-party involvement at the trial level” (LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: 

when does the party begin after the friends leave?, p. 1249). 
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 “Despite the fact that the trial by duel theory was adequate for resolving private disputes, it ignored the 

simple point that judicial proceedings often have repercussions felt beyond the parties before the court. In a 

effort to cure the absence of third-party participation, courts once again looked to malleable amicus curiae” 

(LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 
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 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 21. 
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 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 

1257. 
285

 Idem, p. 1247. 
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the functions of the court. He is not a party and is not bound by the resulting 

judgment. Finally, he is not an intervenor or intervening party to the suit.
286

 

De outro lado, Stuart Banner, também conceituando o amicus, entende que é ele, 

em resumo, “qualquer um com interesse em influenciar a corte na elaboração do direito” 

(“in short, anyone with a stake in influencing the judge-made law”).
287-288

 

Anotamos, assim, o curioso paradoxo desse conceito. Covey diz não ser parte, não 

ser terceiro, não ser auxiliar do juiz. Já Banner entende ser o amicus simplesmente 

qualquer um. Com efeito, o tudo e o nada se encontram, mordendo a cobra a própria cauda.   

Diante desse cenário, entendemos que a solução para o problema é a mesma para a 

seguinte pergunta: o que é um curinga? Ora, diz o dicionário Houaiss ser um “indivíduo 

versátil que se presta a múltiplas e diferentes funções”.
289

 

De fato, parece ser esse o entendimento de Elisabetta Silvestri, pois, para ela, o 

amicus curiae constitui um instrumento a permitir que seja superado problema de adequar 

um procedimento excessivamente rígido, dispositivo e bipolar (adversary system)
290

 à 

representação de um interesse que resta à margem do procedimento.
291

 

No mesmo sentido se coloca Scarpinella Bueno, para quem, no direito norte-

americano, o amicus consiste em mecanismo  

[...] para suprimir as deficiências do adversary system, viabilizando, por isso 

mesmo, a adequada representação de determinados interesses (governamentais e 

privados) perante o Judiciário. E, na atualidade, o amicus mostra-se como um 

abrangente representante de interesses.
292

 

David Scott, por sua vez, resume o amicus a uma “flexible legal tool to address the 

shortcomings of the adversarial litigation process. It has played roles as varied as friend of 
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 BANNER, Stuart. The myth of neutral amicus: American courts and their friends, 1790-1890, p. 111. 
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the court, lobbyist, advocate, and vindicator of the politically powerless”.
293

 Em outras 

palavras, entende o autor que desempenha o amicus curiae diversos papéis entre si 

inconciliáveis, seja como amigo da corte (auxiliar), lobista, advogado ou participação de 

grupos minoritários. 

Owens, por seu turno, faz constatação que talvez ponha fim ao problema, diz ela 

que a intervenção de terceiros no processo é um instituto que reflete a sociedade e, não 

sendo a sociedade estática, também não o serão as instituições. Com efeito, determinando a 

prática a teoria, e a teoria a prática, sua distinção bem poderia ser rejeitada. Nas palavras 

da autora, temos: 

The difficulties currently faced in articulating clearly the foundation upon which 

participation by a third party in a case, either as intervener or amicus curiae, rests 

are at least in part a reflection of the fact that our institutions, and the community 

in which they stand, are not static. In these circunstances theoretical 

understandings may be challenged because practice determines theory. 

Simultaneouly, because humans are so creative beings, theory determines 

practice. It is for good reason that (we) [...] reject the dichotomy between theory 

and practice.
294

 

Com efeito, de tudo o que se disse, nossa posição é considerar, no direito 

americano, a natureza jurídica do amicus curiae como um procedimento facultado à corte e 

sob sua discricionariedade, pelo qual ela poderá suprir eventuais dificuldades que enfrente 

no caso concreto. Dessarte, poderá ela, por exemplo, socorrer-se de maiores informações, 

encontrando no amicus um auxiliar; ou, diante de uma parte sem defesa técnica (casos 

criminais), buscar no amicus um defensor dativo; ou, em casos de grande repercussão 

social, encontrar no amicus meio de representação de interesses que, transcendendo o das 

partes, serão afetados pelo futuro julgamento. 

Apesar da posição de Owens (acima retratada), é interessante apontar, a título de 

comparação, haver ordenamentos de Common Law com rígida separação entre os conceitos 

de terceiro e de amicus curiae, como é o caso da Austrália. Segundo Lynch, é comum 

encontrar nas Cortes autralianas a seguinte distinção, no que traduzimos livremente:  

O terceiro interveniente se torna parte no procedimento, com todos os benefícios 

que este status lhe pode conferir. Deverá, para tanto, demonstrar que seu direito 

ou interesses (legais ou financeiros) serão afetados pelo resultado do caso. O 

interveniente pode apelar, apresentar provas, participar de todos os argumentos. 

Ele será vinculado à decisão, tanto como uma parte e será responsável pelas 

custas do processo na medida em que a eles tiver dado causa.
295
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Segundo o mesmo autor, o amicus curiae, por seu turno, não é parte na demanda, 

sendo seu papel, apenas, assistir a corte fornecendo informações que não foram de outra 

forma apresentadas no processo, sendo mais provável sua atuação em casos em que se 

discutem importantes questões legais ou matérias de interesse público.
296

 

De fato, as cortes autralianas parecem apresentar um delienamento muito mais 

aberto quando se trata da intervenção de terceiros, admitindo, de acordo com Lynch, até 

mesmo interesses meramente econômicos. Com isso, não é de estranhar que possam ser 

muito mais severos quando se trata de diferençar o amicus do terceiro. 

 

2.5.2 Os três estágios da participação do amicus curiae na USSC 

 

Pontua David Scott que a atuação do amicus curiae na Suprema Corte norte-

americana pode se dar em três estágios diferentes. O primeiro é o estágio agenda (agenda-

setting stage), ou seja, aquele destinado às “petitions for writ of certiorari”. O segundo é o 

estágio da decisão de mérito (the merits stage) e, o terceiro, estágio de sustentação oral 

(oral argument).
297

 

O primeiro estágio, certiorari or juridictional stage, é aquele pelo qual é conferida 

a oportunidade de arguir para que a corte admita, ou não, apreciar recurso que busca 

revisão de caso julgado em instância inferior.
298

 

Como explica Isabel Bisch, o writ of certiorari é “o recurso que se interpõe perante 

a Suprema Corte, para reformulação de decisão proveniente de jurisdição inferior”,
299

 o 

que é regulado pela Rule 10
300

 (Rules of the Supreme Court), a qual estabelece verdadeira 

discricionariedade da Corte em selecionar os casos que entende que devem ser julgados. 

                                                                                                                                                    
legitimately affected by the outcome of the case. An intervener can appeal, tender evidence and participate 

fully in all respects of the argument. It will be bound by the decision to which it becomes a party (so far it 

applies to the intervener) and may have a costs order made against it or in its favour” (LYNCH, Philip. Why 

are Non-parties Non-starteres?, p. 5). 
296

 Idem, p. 6. 
297

 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 

16. 
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 “At the first stage, the certiorari or jurisdictional stage, amici have the opportunity to argue that the Court 
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n. 3, p. 787, Aug. 1990). 
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Em um paralelo com o processo brasileiro, seria o writ of certiorari um 

procedimento análogo ao recurso extraordinário, sendo certiorari or juridictional stage 

equivalente à apuração pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral do recurso 

extraordinário. 

Assim, a atuação do amicus curiae nessa fase teria como função alertar os juízes 

sobre a importância do caso, salientando ser o caso relevante não apenas para as partes, 

mas para toda a sociedade ou relevante parcela desta.
301

 Nessa esteira, Letícia Corrêa 

conclui ser  

[...] facultada manifestação ao amicus curiae quando os juízes estão apreciando a 

petição de revisão, se irão aceitá-la ou recusá-la. De tal modo, o objetivo 

principal do amigo nesse momento é demonstrar aos magistrados a relevância da 

matéria presente em determinado caso, que é pressuposto fundamental para o 

futuro julgamento.
302

 

O segundo estágio (merits stage), segundo Scott, é o mais comum de se encontrar a 

participação do amicus curiae.
303

 Aqui, diferentemente do certiorari stage, busca-se a 

                                                                                                                                                    
Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion. A petition for a writ of 

certiorari will be granted only for compelling reasons. The following, although neither controlling nor fully 

measuring the Court‟s discretion, indicate the character of the reasons the Court considers: 

(a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United 

States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way that 

conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and usual 

course of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an exercise of 

this Court‟s supervisory power; 

(b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the 

decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals; 

(c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that has 

not been, but should be, settled by this Court, or has decided an important federal question in a way that 

conflicts with relevant decisions of this Court. A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the 

asserted error consists of erroneous factual findings or the misapplication of a properly stated rule of law” 

(Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/rules/supct/rule_10>. Acesso em: 3 ago. 2016). 

Bisch traduz essa regra jurídica com as seguintes palavras: “A revisão em um writ of certiorari não é uma 

questão de direito, mas de discrição judicial. Uma petição por writ of certiorari será concedida apenas por 

razões relevantes. Os seguintes pontos indicam o perfil dos argumentos que a Corte considera, embora sem 

controlar nem mensurar por completo a discrição da Corte: 

a) Quando um tribunal de apelação dos Estados Unidos toma uma decisão que entra em conflito com a 

decisão de outro tribunal de apelação dos Estados Unidos, sobre a mesma relevante matéria; decide uma 

importante questão federal de forma a entrar em conflito com decisão de tribunal estadual de última 

instância; atua de tal forma em desconformidade aos procedimentos judiciais usuais e aceitáveis, que acarrete 

o poder de supervisão próprio da Suprema Corte; 

b) Quando um tribunal estatual de última instância decide uma questão federal importante de forma a entrar 

em conflito com outro tribunal de última instância ou tribunal de apelação dos Estados Unidos; 

c) Quando um tribunal estadual ou tribunal de apelação dos Estados Unidos decide uma questão importante 

de direito federal que não foi – mas deveria ter sido – resolvida por esta Corte, ou decide uma questão federal 

importante de forma a entrar em conflito com decisões relevantes da mesa” (BISCH, Isabel da Cunha. O 

amicus curiae, as tradições jurídicas e o controle de constitucionalidade: um estudo comparado à luz das 

experiências americana, europeia e brasileira, p. 52). 
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determinação sobre o mérito do julgamento, de modo que se permite nova submissão de 

memoriais, mas, dessa vez, voltados a expor as razões pelas quais entendem as partes deva 

o recurso ser provido ou não.  

O terceiro estágio, oral arguments before the USSC, consta nas Rules of the 

Supreme Court com a seguinte redação: 

 

Rule 28. Oral Argument 

7. By leave of the Court, and subject to paragraph 4 of this Rule, counsel for an 

amicus curiae whose brief has been filed as provided in Rule 37 may argue 

orally on the side of a party, with the consent of that party. In the absence of 

consent, counsel for an amicus curiae may seek leave of the Court to argue orally 

by a motion setting out specifically and concisely why oral argument would 

provide assistance to the Court not otherwise available. Such a motion will be 

granted only in the most extraordinary circumstances. 

 

Logo, poderá o advogado do amicus curiae
304

 sustentar oralmente em favor de uma 

parte, dependendo, no entanto, do consentimento de ambas as partes ou do convite da 

própria USSC.
305

 Contudo, mesmo sem convite ou consentimento das partes, poderá o 

amicus pretender sustentar oralmente por meio de uma petição que ateste as razões pelas 

quais a sustentação ajudará a Corte. 

Ao cabo da regra, é dito que essa petição só será aceita em casos extraordinários, o 

que, como salienta Timothy Johnson, com exceção dos amici governamentais, é um 

acontecimento realmente pouco frequente, ocorrendo em menos de 7% dos casos.
306

 

 

2.5.3 Dos modos de intervenção (espontânea e provocada) 

 

Como bem aponta Criscuoli, a intervenção do amicus curiae pode se dar de 

maneira dúplice, “per chiamata o per concessione della Corte”, isto é, por convite ou 

permissão da Corte.
307

 

Indica David Scott ser hipótese rara a USSC convidar um amicus particular ou 

grupo de interesse a participar como amicus curiae. Todavia, de outro lado, é comum que a 
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 Cf. Rule 28(8) das Rules of the Supreme Court of the United States. “8. Oral arguments may be presented 

only by members of the Bar of this Court. Attorneys who are not members of the Bar of this Court may make 

a motion to argue pro hac vice under the provisions of Rule 6” (Disponível em: 

<https://www.supremecourt.gov/ctrules/2013Rules of the Court.pdf>. Acesso em: 6 ago. 2016). 
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Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 18). 
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 CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 207. 
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Corte convide o Solicitor General, agências governamentais e o governo federal, situações 

estas percebidas, muitas das vezes, como verdadeiras convocações, sendo, virtualmente, 

sempre aceitas.
308

 

Assim, entende-se que a Corte tem o poder de decidir se se valerá de colaboradores, 

sem limites para sua escolha.
309

 Ressalta Criscuoli, no entanto, que o fato de ser a Corte a 

tomar a iniciativa de participação não acarretaria o incremento de poderes diferentes ao 

amicus curiae daqueles esperados quando da intervenção voluntária.
310

 

A intervenção por permissão, ou a convite, é, portanto, aquela pela qual qualquer 

um, por vontade espontânea, pode oferecer seus préstimos à Corte, sendo claro o poder 

desta de aceitar ou recusar esses serviços.
311

  

Ademais, Criscuoli indica uma forte tendência em ver, na intervenção provocada, 

um papel quase público desempenhado pelo amicus, quase um perito técnico. Enquanto, de 

outro lado, na intervenção espontânea haveria predominância de um intervento difensivo, 

isto é, de uma atuação não em consonância com o “superior interesse da justiça”, mas sim 

com interesses próprios.
312

 

Corrobora essa ideia David Scott, ao observar a atuação do Solicitor General. 

Haveria, mesmo na atuação de amici governamentais, certa distinção entre os memoriais 

apresentados voluntariamente ou por provocação. Geralmente, quando diante de convite, 

os argumentos tendem a prover informações neutras, até mesmo distanciadas dos ditames 

da ideologia política do partido presidencial. Já no caso de intervenções espontâneas, 

mesmo o Solicitor General age de maneira mais politizada.
313

 

 

2.5.4 Da matéria relevante 

 

O amicus curiae para intervir deverá, inicialmente, apresentar uma questão 

relevante e ainda não trazida pelas partes, o que, como já se salientou, não se trata 

propriamente de um novo requisito, mas de uma advertência direcionada aos possíveis 
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amici. Além disso, deve sua participação ser pautada pela presença de um advogado cuja 

atuação seja admitida pela Corte, tal como dispõe a Rule 37(1).
314-315

 

Sublinha George Piper que não foram poucas as críticas contra a vagueza desse 

requisito. No entanto, foi justamente essa indefinição que permitiu a Corte, de maneira 

efetiva, obstar aqueles pareceres excessivamente politizados (propaganda briefs).
316

  

Com efeito, é do entendimento do autor ser proposital essa “névoa” que encobre 

esses conceitos justamente para dizer que cabe à discrição da Corte permitir ou não a 

participação do amicus curiae. Assim, pontua Piper:  

Obviously, the “nature of the interests”, “inadequate presentation”, and the 

“relevancy to the disposition of the case” guidelines are nebulous and 

uninformative, and they indicate that the Supreme Court is going to determine 

within its broad discretion, rather than within a set of strict procedural rules, 

whether to allow an amicus to participate.
317

  

Ademais, o requisito é largamente esmaecido pela Corte não apenas por admitir 

amplamente a entrega de memoriais,
318

 mas porque, se devesse o amicus sinalizar que a 

parte deixou de trazer informações relevantes, estaria ele atentando contra a qualidade da 

petição da parte que ele busca auxiliar. Logo, a Corte permite a singela demonstração, pelo 

amicus, de que possa aduzir nova perspectiva sobre a mesma matéria, abrandando o 

disposto na Rule 37(1).
319

 

 

2.5.5 Da necessidade de anuência das partes 

 

Como se salientou anteriormente, quando da formulação da antiga Rule 42 de 1954, 

a intenção de reforçar o requisito da anuência das partes era não apenas a transferência de 

responsabilidade da Corte para as partes, dado que no sistema da Common law as partes 

são consideradas os senhores do processo, mas a de poupar a USSC desse trabalho 

levando, inclusive, a maior representação de interesses.
320

 

                                                 
314

 SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na Suprema Corte americana e no Supremo Tribunal 
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Assim, entende Criscuoli que, uma vez obtido o consentimento escrito das partes, 

prescinde-se da necessidade de qualquer consideração da corte para a admissão do amicus 

curiae, sendo, daí, implícita, pela falta de objeção do tribunal, a possibilidade de submissão 

do memorial.
321

 

Krislov já salientava que essa condição, qual seja consentimento das partes, 

conduzia a uma transferência da “amizade”,
322

 pois não era mais o amicus que buscava 

intervir num primeiro momento, mas a parte que buscava convencer o terceiro a cooperar, 

intervindo, então, no processo para auxiliá-la.
323

 

Constatou-se, anteriormente, que há diferentes estágios do processo em que se dá a 

participação do amicus, como estágio agenda (agenda-setting stage) e o estágio de decisão 

de mérito (the merits stage). As regras de consentimento aplicam-se, independentemente, a 

todos esses estágios, isto é, o amicus que obteve permissão para intervir no certiorari or 

jurisdictional stage deverá, novamente, buscar a permissão para as etapas seguintes, tal 

como o salienta Gregory Caldeira.
324-325

 

O requisito, no entanto, na prática, não representa efetiva restrição, uma vez que a 

Corte admite amplamente a participação.
326

 Mesmo não havendo concordância das partes, 

                                                                                                                                                    
„friendship‟ of the participating interests to the litigating parties” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae 

brief: from friendship to advocacy, p. 715). 

Tradução livre: “Não é difícil entender as razões. Para o Ministro Black, ao contrário, as regras atuais 

permitem, de fato, ampla representação de interesses, enquanto, ao mesmo tempo, minimizam a 

responsabilidade da Corte. A delegação do escrutínio acerca dos memoriais não apenas poupa tempo, mas 

também transfere a „amizade‟ desses participantes interessados para as partes”. 
321

 “Nel caso in cui invece, l‟interessato abbia ottenuto il consenso „scrito‟ di tutte le parti in causa si 

prescinde dalla necessità di un preventivo „ordinare‟ di ammissione ed il consenso della Corte all‟intervento è 

implícito nel suo mancato rigetto allorché il brief viene preso in esame” (CRISCUOLI, Giovani. Amicus 

curiae, p. 210). 

Tradução livre: “No caso em que o interessado obtenha o consentimento escrito das partes, é prescindível a 

permissão de admissão pela Corte, sendo tal implícito, pela ausência de rejeição, quando o memorial de 

amicus é submetido a exame”. 
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 KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 715. 
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 “One effect of the Court rule is to transfer some of the responsibility over amicus curiae briefs to the 

litigant and therefore to aid the principal litigant in the formulation of his strategies – provided he can 

convince the amicus to cooperate” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to 

advocacy, p. 715). 
324

 “These rules apply to amicus briefs on petitions for certiorary and jurisdictional statements as well as to 

briefs on decisions on the merits” (CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before the 
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(CARVALHO, Camilo de Oliveira. A função do amicus curiae no Estado constitucional e democrático de 
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a Corte pode permitir a entrega do memorial, devendo o amicus, em sua petição, indicar a 

parte que dissentiu e seu interesse em intervir, conforme Rule 37(2)(b).  

A recusa pela parte, apesar da regra, não é comum, seja pela tendência da Corte em 

aceitar o memorial,
327

 seja pelo fato de que sua negativa poderia significar receio ou temor 

quanto aos argumentos do amicus, sinalizando, daí, para a Corte, serem importantes os 

argumentos.
328

 

Com efeito, ainda que pareça contraditório, tanto a recusa quanto a aceitação pela 

parte da intervenção do amicus poderiam realçar a relevância dessa intervenção, dado que, 

pela Rule 37(2)(b), o amicus pode peticionar pleiteando sua intervenção, indicando a parte 

que recusou consentimento, apontando a natureza de seu interesse.
329

 

Nesse contexto, faz interessante observação David Smallman. Pode acontecer que 

pessoa ou entidade moralmente repugnante, ou com a qual se deixou de concordar, busque 

patrocinar e apoiar seu lado na causa. Diante disso, a parte que viria a ser auxiliada, ao 

entender que a participação desse ajudante tem maior potencial de prejudicar do que 

beneficiar a defesa de seus interesses, pode recusar essa participação.
330

 

No entanto, pode ocorrer que inicialmente tenha sido seu próprio cliente quem 

solicitou a intervenção da entidade que agora se tornou um amicus indesejado. Nesse 

cenário, entende o autor que a parte deveria explicar à Corte o que a levou a mudar de 

ideia, pois, pela Rule 37(6), que determina a disclosure, certas relações entre as partes e o 

amicus curiae podem ser reveladas, sendo, então, prudente não negar o acesso, mas buscar 

afastar-se do que alegar o amicus.
331

 

Quando, no entanto, pretender intervir como amicus curiae o Solicitor General, 

agências governamentais, representantes dos demais Estados da Federação, Territórios, 

                                                                                                                                                    
file, and the Court almost always grants such petitions” (COLLINS JR., Paul M. Friend of the Court: 

Examining the Influence of Amicus Curiae Participation in U.S. Supreme Court litigation, p. 809). 
327

 “The Court‟s current practice in argued cases is to grant nearly all motions for leave to file as amicus 

curiae when consente is denied by a party. Because the Court in recent years has routinely granted such 

motions, parties that are represented by experienced lawyers will in most cases consent to such filings, if only 

to avoid burdening the Court with the need to rule on the motion. The effect of the Court‟s liberality in ruling 

on motions for leave to file, therefore, is to permit essentially unlimited filings of amicus briefs in argued 

cases” (KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The influence of Amicus Curiae Briefs on the 

Supreme Court, p. 762). 
328

 “O amicus curiae deverá obter a autorização das partes para submeter o seu memorial perante a Corte, 

contudo, mesmo se as partes não concordarem, a Corte pode autorizar a entrega do memorial, o que 

usualmente acontece. Na maioria dos casos, mesmo a parte que não será apoiada pelo amicus curiae admite a 

sua participação, tendo em vista que, possivelmente, em caso de negativa, a Corte irá garantir o ingresso. Tal 

postura se justifica pelo fato de que a parte não quer deixar transparecer que poderia estar receosa com os 

argumentos a serem levantados pelos amici curiae” (MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da 

parte?, p. 64-65). 
329

 Idem, p. 65. 
330

 SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 30. 
331
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entre outros entes públicos, representando cidades, condados ou vilas, não é necessária a 

autorização das partes, tal como prevê a Rule 37(4).
332

 

A razão para tanto, conforme aponta Linda Simard, em pesquisa empírica na qual 

enviaram-se questionários a grande número de tribunais e magistrados, parece ser a maior 

confiança depositada pelas Cortes em entes governamentais, de modo que 96,3% dos 

juízes responderam que essas entidades, enquanto amici curiae, são mais prestativas.
333

 No 

entanto, outras razões ainda poderiam ser levantadas para explicar essa confiança. De um 

lado, esses entes possuem conhecimento especializado, especificamente quando, por 

exemplo, intervém na qualidade de agência reguladora, ou, de outro lado, como, por vezes, 

são estas mesmas entidades as responsáveis pela criação e implementação das políticas 

públicas discutidas em juízo, elas terão, sem dúvida, muitas informações úteis a aportar ao 

processo.
334

 

Em resumo, Razaboni, seguindo Adhemar Ferreira Maciel, sintetiza a Rule 37 em 

seis pontos, de modo que, segundo ela, os requisitos da Corte para a intervenção do amicus 

seriam:  

1) o reconhecimento pela Corte da importância do instituto, uma vez que o 

amicus curiae deve trazer “matéria relevante” (relevant matter) ainda não 

agitada pelas partes (not already brought to its attention by the parties). O 

dispositivo regimental lembra que, se não for observado esse cânone (matéria 

relevante, não trazida antes), o amicus vai sobrecarregar inutilmente a Corte; 2) o 

amicus curiae deve trazer, por escrito, o assentimento das partes em litígio, nos 

casos especificados regimentalmente. Caso seja negado o consentimento, o 

amicus terá de juntar, com seu pedido, os motivos da negação para que a Corte 

aprecie; 3) mesmo em se tratando de pedido de intervenção para sustentação 

oral, o amicus deve, ainda assim, juntar o consentimento das partes, por escrito, 

para que possa peticionar; 4) o Solicitor General não necessita de consentimento 

das partes para intervir em nome da União. O mesmo tratamento é reservado a 

outros representantes de órgãos governamentais, quando legalmente autorizados; 

5) o arrazoado não deve ir além de cinco páginas; 6) em sendo o caso, o amicus 

deve ser munido de autorização de seu representado e fazer uma espécie de 

“preparo” para custeio processual, salvo se a entidade estiver previamente 

arrolada como isenta.
335-336
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Lynch, por sua vez, considerando que as Rules of the Supreme Court não 

apresentam nenhum guia seguro ou mesmo de relevância prática para determinar se a 

USSC garantirá acesso ao amicus curiae, elenca cinco fatores, os quais, segundo ele, 

seriam levados em consideração na discricionariedade da Corte. Em tradução livre ficam 

eles assim expostos:  

 

(1) A submissão do memorial de amicus é feita pautada por interesse público 

num julgamento que afeta a comunidade em geral;  

(2) Se a Corte percebe que é interessante ser assistida na elaboração de um 

princípio de direito;  

(3) Se o pretendente a intervir tem experiência, conhecimento ou informações 

que as partes não conseguiriam fornecer;  

(4) Se a ajuda é relevante (significantly assisted);  

(5) Se é no interesse da justiça que o amicus possa apresentar seus memoriais; 

incluindo:  

(5.1) Se é do interesse das partes que o amicus possa apresentar sua petição. 

(considerando que a demora é toda em prejuízo destas); 

(5.2) Se o amicus prorrogará ou postergará de alguma forma o processo; 

(5.3) Se os custos envolvidos com a elaboração do parecer do amicus são 

justificados; 

(5.4) Circunstâncias específicas do caso.
337

 

 

2.5.6 Quem pode ser amicus curiae 

 

O mecanismo processual que é o amicus curiae se presta a permitir que indivíduos 

interessados e grupos que não sejam partes no litígio ofereçam suas perspectivas à Corte.
338

 

                                                                                                                                                    
Este, de qualquer sorte, poderá apreciar também a possibilidade de atuação do amicus curiae mesmo sem o 

prévio consentimento dos litigantes, hipótese em que o amicus deverá declinar o interesse que justifica a 

intervenção. Há um prazo para as manifestações do amicus, que deve observar, de certa forma, o mesmo 

reservado para as partes se contraporem aos argumentos e manifestações da parte contrária. As pessoas 

públicas podem atuar como amici curiae independentemente de prévio consentimento das partes ou de 

determinação judicial. Por fim, amici privados deverão indiciar se o advogado de uma das partes ou outrem 

redigiu a petição e em que proporção, além de indicar toda pessoa ou entidade, que não o próprio amicus, 

seus membros ou o seu advogado, que, de alguma forma, contribuíram economicamente para a preparação de 

sua manifestação. Essas informações deverão ser inseridas na primeira nota de rodapé da primeira página da 

maniestação” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 122-123). 
337

 “(a) whether the amicus application is made in the public interest or in relation to a judgment that affects 

the community generally; (b) whether the Court will be assisted in formulating principles of law; (c) whether 

the person has some expertise, knowledge, information or insight that the parties are unable to provide; (d) 

whether the Court will be „significantly assisted‟ by the submission of the amicus curiae; (e) whether it is in 

the interest of justice that the amicus curiae be permitted to make its submissions, including: (i) whether it is 

in the parties´ interests that the amicus be permitted to make its submissions (including whether any delay 

will unnecessarily prejudice the parties); (ii) whether the amicus will occupy time unnecessarily, and (iii) 

whether any costs associated with the submission are justified, and (f) the particular circunstances of the 

case” (LYNCH, Philip. Why are Non-parties Non-starteres?, p. 11-12). 
338

 “Amicus curiae briefs, „friend of the court‟ briefs, allow interested individuals and groups that are not 

parties in the litigation to offer their perspectives for consideration by the court” (CHANG, Robert S. The 

Fred T. Korematsu Center for Law and Equality and its vision for Social Change, p. 200). 
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Com isso, e acompanhando Brandon Harper,
339

 pretende-se dizer que o memorial 

do amicus curiae pode ser submetido virtualmente por qualquer um. Até mesmo Madre 

Teresa já peticionou como amicus curiae na USSC.
340

 

Comumente, o amicus é ente federal ou estado federado, organizações e grupos de 

interesse como a American Civil Liberties Union (ACLU), ou grupos comerciais como a 

Chamber of Commerce. Em resumo, qualquer um com interesse em influenciar o processo 

de tomada de decisão.
341

 

Assim sendo, indivíduos participam ativamente como amicus curiae perante a 

USSC, de sorte que variam largamente, sendo, no entanto, tipicamente, acadêmicos, 

advogados, legisladores, cientistas, entre outros.
342

 Collins, analisando diversos períodos 

da Suprema Corte, percebeu que indivíduos atuando como amicus representam 7,4% dos 

memoriais protocolados até 1995, atuando em 20,9% dos casos.
343

 

Considerando ainda os indivíduos que participam nessa qualidade, doutrinadores 

como Richard Fallon
344

 e Brandon D. Harper
345

 alertam para o cuidado com a participação 

de professores de direito como amicus. Salientam que os professores deveriam considerar 

cuidadosamente antes de produzir ou coassinar um memorial, pois seu conhecimento 

técnico e prestígio poderiam alavancar sobremaneira os argumentos para uma dada 

conclusão, de modo que a Corte poderia conferir a esse parecer maior relevância do que ele 

realmente merece.
346

 

Com efeito, há várias classificações quanto aos grupos que participam na qualidade 

de amicus curiae. Ernest Angell elenca três categorias de amicus curiae. A primeira 

remonta à prática inglesa, constituída pelos representantes legais do governo. A segunda 

consiste em organizações particulares e profissionais, como comércio e indústria. A 

terceira é composta por inúmeras associações que se encarregam de falar por interesses 

públicos genéricos, como interesses religiosos e minorias.
347

 

Outras classificações ainda podem ser citadas. Criscuoli elenca os amici em quatro 

grupos de acordo com o seu interesse. Assim temos: (1) governmental amici (amicus 

governamental) para órgãos públicos que defendem interesses coletivos e gerais; (2) 

public-spirited amici (amicus semipúblico) são sujeitos particulares que perseguem direitos 
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de minorias, liberdade religiosa, em suma, direitos civis; (3) special interest amici (amicus 

semiprivado) são sujeitos particulares defendendo interesses particulares, mas não 

propriamente individuais, isto é, apresentam conotação coletiva a exemplo de sindicatos; 

(4) amicus privado, isto é, aqueles cujo interesse em colaborar com a corte é inteiramente 

privado e pessoal.
348

 

Com efeito, os modos de classificar são muitos, todavia parece predominar, de 

maneira geral, na doutrina
349

 a classificação do amicus curiae em três categorias 

fundamentais, quais sejam: (1) indivíduos particulares; (2) entes governamentais; e (3) 

grupos de interesse. Sobre os indivíduos já se tratou, ainda que brevemente, acima. No 

entanto, é interessante notar que, conforme pesquisa empírica realizada por David Scott, os 

indivíduos consistiram na maior participação de amicus na Suprema Corte americana, no 

período de 2007-2011, conforme a tabela que segue: 

 

350
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Essa constatação é importante não apenas por marcar tendência para um futuro 

próximo, mas por realçar notável mudança do perfil do amicus curiae na USSC.  

Constatam Caldeira e Wright que, no período de 1982, apenas 6% dos amicus 

curiae eram indivíduos,
351

 tendo esse número subido para 22% em meados de 1995.
352

 Já 

no período de 2007 a 2011, como se vê, “indivíduos” são responsáveis por 57,18% dos 

memoriais apresentados à USSC. 

As explicações para esse acontecimento variam. Talvez o maior acesso à 

informação possibilite que indivíduos, comunicando-se mais facilmente, na era da 

informática, acompanhem e participem do processo. De outro lado, pode ser que os 

indivíduos estejam hoje mais conscientes da importância da Suprema Corte e das decisões 

por ela tomadas.
353

 

Com efeito, cabe agora, depois de analisado o indivíduo que participa como 

amicus, abrirmos espaço para tratar da atuação de governos e grupos de interesse na 

condição de amicus curiae. 

 

2.5.6.1 Amicus curiae governamental 

 

Os amici governamentais são, de acordo com Simmons, entidades governamentais 

que participam como amicus curiae. Essas entidades incluem Estados, condados, distritos, 

municípios e o governo federal (e.g., o Solicitor General).
354

 Não apenas esses entes 

participam substancialmente como amicus curiae (14,5% dos casos de 1946 a 1995,
355

 e 

16,95% dos casos de 2007 a 2011 na USSC),
356

 como as Rules of the Supreme Court 

impõem a eles menores restrições, favorecendo a intervenção desse tipo de amicus.
357

 

                                                 
351

 Cf. CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before the Supreme Court: Who 
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O mais influente amicus governamental é, sem dúvida o Solicitor General, o qual é 

indicado pelo Presidente dos Estados Unidos da América. Não apenas é o mais bem-

sucedido, como é o mais frequente amicus público perante a USSC.
358

 

Com isso, cabem algumas considerações sobre essa figura.  

Aponta Karen O‟Connor que, desde 1870 (Judiciary Act), o Solicitor General 

participa diretamente dos processos perante a USSC, seja como parte, seja como amicus 

curiae. No entanto, considerando a especial atenção com que o Solicitor General e a USSC 

se tratam, bem como sua grande chance de sucesso quando intervêm como amicus, salienta 

a autora haver uma especial relação entre eles, de modo que alguns o chamam de o “nono 

ministro e meio” (“ninth and a half member”).
359-360

 

Essa especial relação transparece-se, por exemplo, com sua admissão 

independentemente do consentimento das partes, ou, como ocorre com frequência, com a 

facilidade com que o Solicitor General obtém permissão para realizar sustentação oral, o 

que apenas muito excepcionalmente é permitido a um amicus privado.
361

 

Essa maior influência do Solicitor General pode ser atribuída, segundo Brandon 

Harper, à sua extravagante condição de trabalhar próximo ao Presidente e ao Departamento 

de Justiça (Justice Department), de modo a determinar, acompanhado dessa mais 

qualificada equipe, as causas que comportam melhor sua intervenção. Somem-se a isso o 

prestígio e o status do gabinete do Solicitor General, bem como sua atuação constante 

junto à USSC, de sorte que não apenas é ele mais familiar com a Corte, como tem 

experiência em tecer argumentos que lhe pareçam mais sensíveis.
362

 

Além do Solicitor General, outros entes governamentais ocupam posição de 

destaque na participação como amicus curiae. Os Estados federados representam nada 

menos do que 90% das participações de amici governamentais, ainda que nenhum deles, 

individualmente, supere a frequência com que atua o Solicitor General.
363
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Veja-se, nesse sentido, interessante pesquisa realizada por David Scott 

considerando apenas a atuação de entes governamentais: 

 

364
 

 

Analisando essa tabela, é interessante notar, de um lado, a variada gama de entes 

públicos que intervêm, desde governos locais, como municípios até entes federais e 

estrangeiros, mas, de outro, a predominância maciça de Estados federados, o que ressalta 

que a atuação do amicus nos Estados Unidos manteve, em grande medida, o escopo de um 

mecanismo destinado a conflitos derivados do federalismo. 

Assim, não só o Solicitor General goza de maior liberdade quando atua como 

amicus curiae, mas governos estaduais, agências reguladoras (Independent Regulatory 

Comissions), como a Securities and Exchange Commission, também usufruem de maiores 

facilidades se comparados com os amici privados. Nesse sentido, salienta Michael 

                                                 
364
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Lowman que as cortes reconhecem a necessidade e os benefícios da participação de 

governos, seja o federal, estadual, ou, até mesmo, os estrangeiros.
365

 

A esse respeito disserta Elizabetta Silvestri, ressaltando que, tão logo com a 

transposição do amicus para o processo estadunidense, a nova função desse instituto era 

aquela de fazer participar sujeitos portadores de interesses institucionais que se podem 

definir como público, ainda que num senso muito genérico.
366

 

Com efeito, órgãos governamentais, quando agem como amicus curiae, possuem 

conhecimento técnico institucional sem paralelo, mas, mais do que isso, como 

normalmente é o órgão responsável por políticas públicas, muitas das vezes as quais são 

objeto do processo, suas impressões são valiosas ao indicar para a Corte como sua decisão 

afetará o mundo para fora do processo. Ademais, a Corte, reconhecendo seu novo papel de 

criador de políticas públicas, necessita da contribuição de outros ramos institucionais para 

a efetivação dessas medidas.
367

 

Tal, inclusive, é a posição de Scarpinella:  

Considerando que o amicus governamental poderá colaborar com a 

implementação concreta da decisão a ser proferida pelo Judiciário (sua execução 

ou, mais amplamente, sua efetivação) e considerando que ele, como ente 

governamental que é, tem condições de oferecer maiores detalhamentos de 

políticas públicas e diretrizes governamentais, minimiza-se qualquer 

interferência indevida de uma função governamental na outra, é dizer, conserva-

se intacta a cláusula da separação dos Poderes, ao mesmo tempo em que se 

consegue, na atuação judicial de uma entidade do governo na qualidade de 

amicus, melhor realizar a imprescindível “cooperação” e “harmonização” das 

distintas funções governamentais.
368

 

Assim, não é estranho que as cortes facilitem a admissão desses entes, sendo, daí, 

mais solícitas para com eles. 

Essa postura da Corte, no entanto, não pode ser confundida com poderes diferentes 

daqueles ofertados ao amici particulares. Logo, não podemos concordar com autores como 

Cassio Scarpinella,
369

 Marcelo de Almeida,
370

 entre outros,
371

 para os quais os amici 
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governamentais têm mais poderes no direito americano do que os amici privados. Essa 

constatação não é verdadeira, pois a única diferenciação imposta pelos regramentos 

daquele país é a dispensa de consentimento das partes, o que, como se viu acima, não 

representa critério muito restritivo. O que há, simplesmente, é uma postura mais aberta e 

flexível da Corte perante os amici governamentais, que confere a eles, com mais 

frequência, poderes exercitáveis por ambos os tipos de amicus curiae (governamentais e 

particulares), como a possibilidade de sustentação oral. 

Há, no entanto – e aqui cabe fazermos uma nota –, a possibilidade de o amicus 

governamental ter uma atuação no processo análoga à de parte. Sob certas circunstâncias, 

poderia o amicus governamental, por exemplo, produzir provas e examinar testemunhas
372

 

ou propor recursos.
373

 Tal condição de “quase parte” foi usada como um critério nítido de 

separação entre o amicus privado e o governamental. Contudo, salienta Michael Lowman 

que não apenas essa era uma situação rara no passado, como hoje não é a regra.
374

 

Ademais, essa atuação do “amicus quase-parte” causava confusão nas Cortes, sendo 

considerado verdadeira parte. Nesse sentido, os casos em que essa atuação de quase-parte 

era aceita envolviam sempre questões sobre o federalismo, mormente disputas de poder 

entre Estados federados e o governo central. Nesses casos aproveitava-se da flexibilidade 

apresentada pelo instituto do amicus curiae para garantir ao terceiro, diante da grande 

importância do caso, a possibilidade de adequadamente representar os interesses 

governamentais.
375

 

Essas situações, quais sejam de atuação dos amici governamentais como se fossem 

partes, são tão excepcionais que muitas cortes simplesmente não veem diferença alguma 

entre amici governamentais e privados.
376

 Ademais, os casos em que houve essa concessão 

datam até o começo da década de 1980, sendo que já em 1990 o posicionamento mudou 
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como, por exemplo, em United States v. Louisiana
377

, em que é explicitamente dito que 

não há diferenças entre particulares e entes governamentais atuando como amicus curiae. 

Por fim, a título de comparação, uma vez que falamos do Solicitor General 

americano como amicus curiae, na Inglaterra parece ter havido certa involução do 

instituto, sendo que atualmente a atuação do amicus curiae, ou, mais precisamente, do 

Advocate to the Court, se circunscreve, quase que exclusivamente, ao Attorney General,
378

 

tendo, em sua intervenção, o objetivo de representar interesses públicos, mas, 

especialmente, os privilégios da Coroa. Em outros casos, sua função restringe-se, 

sobretudo, a uma opinião qualificada ou esclarecimento de questão jurídica, como de 

membros da Law Society,
379

 quando chamados a fornecer seu parecer.
380-381

 

Por conseguinte, em memorandum de 2001, em que expressamente abandonou-se a 

expressão amicus curiae e adotou-se o termo Advocate to the Court,
382

 foram criadas 

algumas diretrizes, como, por exemplo, a excessiva valorização da neutralidade do amicus, 

na medida em que fica estabelecido que o Advocate to the Court não representa ninguém, 

bem como não exercerá, normalmente, qualquer poder instrutório ou investigativo, nem 

mesmo representará acusados criminais sem defesa técnica.
383

 Casos há, no entanto, que 

excepcionam a regra de neutralidade, como na falta de representação de departamento 

governamental ou na representação de interesses públicos.
384

 Nesses dois últimos casos, 
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porém, ressalta o memorandum que a intervenção não será qualificada como Advocate to 

the Court.
385

 

É possível concluir, portanto, que, mesmo na nova regulamentação, não fica clara a 

linha que separa o amicus curiae (Advocate to the Court) dos terceiros.
386

 

 

2.5.6.2 Grupos de interesse 

 

Formulando o conceito por exclusão, David Scott entende serem os grupos de 

interesse os amici que não são governamentais nem indivíduos.
387

 Dessarte, há grande 

pluralidade de grupos, os quais adquirem as mais variadas formas, incluindo corporações 

(AT&T, General Electric, Google, Microsoft), organizações de advocacia pública (ACLU, 

Mothers Against Drunk Driving, National Rifle Association, PETA),
388

 organizações de 

caridade, associações profissionais, entre outras.
389

 

Simmons entende que o surgimento dessa modalidade de amicus se deu pela 

articulação da política americana que transformou uma relação de contatos pessoais, cara a 

cara (incluindo corrupção), em um novo liame, impessoal, organizado e burocraticamente 

sistemático, resultando, daí, grupos sofisticados voltados a atuar de forma política em 

arenas outras que não as parlamentares.
390-391

 

Elisabetta Silvestri, por sua vez, fala no surgimento de um tipo de amicus que age 

em defesa de outros interesses que não são definíveis propriamente como públicos. Estes, 
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de certa forma, se ligam à controvérsia, consistindo em gênero dos mais variados.
392

 Nesse 

sentido, pondera Simmons, citando como exemplo uma organização pró-vida, interessada 

no contexto do aborto, mas que intervém em processos em que se debatem eutanásia ou 

morte terapêutica pelas eventuais repercussões que o tema pode ter sobre o contexto do 

aborto.
393

 

Com isso, para Simmons, os grupos de interesse se caracterizam por sua habilidade 

de mobilizar recursos e conhecimento para, de maneira flexível, responder rapidamente 

ante a elaboração de políticas públicas, sendo especialmente sensíveis ao surgimento de 

novas questões políticas.
394

 

Ademais, autores há que, deparando-se com a pergunta sobre quem participa como 

amicus curiae, criam modelos para classificar estes grupos de interesse. Paul Collins, nesse 

sentido, sugere dois modelos para arranjar esses participantes. 

O primeiro consiste em categorizar os amici de acordo com unidades básicas às 

quais se filiam. Nesse sentido, elenca o autor 11 categorias
395

 sempre buscando classificar 

os filos de acordo com os seus interesses. Assim, com exceção de indivíduos e de 

governos, que ocupam três categorias, as outras oito seriam somente destinadas a grupos 

de interesse, como sindicatos, associações comerciais etc. 

Com essa classificação, e considerando as intervenções de amicus curiae ocorridas 

na U.S. Courts of Appels no período de 1997 a 2002, conclui o autor que organizações 

advocatícias ligadas a direitos humanos, como a American Civil Liberties Union (ACLU), 

constituem a categoria que mais submete memoriais, representando, nesse período, 23% de 

todas as petições submetidas por amicus. De outro lado, considerando a maior participação 

por número de casos, a participação é quase que exclusiva de grandes associações 

(industriais e comerciais) com 56% dos casos e do governo federal, que interveio em 

22,3% dos casos.
396

 

O segundo modelo de classificação é determinado de acordo com a área de atuação 

em que o amicus se envolve, isto é, o conteúdo da política pública que atrai o amicus. 
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Assim, criou o autor dez categorias,
397

 como direitos civis, comércio, transporte, entre 

outras. A partir desse quadro, e considerando mais uma vez as intervenções de amicus 

curiae ocorridas na U.S. Courts of Appels no período de 1997 a 2002, conclui o autor por 

ser a esmagadora maioria dos amici atraída por casos envolvendo direitos civis, 43,4%. 

Outrossim, se considerarmos a participação de amicus curiae na USSC, o grupo 

que mais se destaca com o maior número de participações é a ACLU, que protocolou nada 

menos do que 430 memoriais no período de 1976 a 2006, conforme tabela elaborada por 

Dunworth, a qual elenca os 15 amici curiae mais ativos na USSC no período assinalado: 

 

398
 

 

De 2007 a 2011 os amici curiae que atuaram com mais frequência na USSC foram: 
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399
 

 

Com efeito, como se constata das tabelas acima, bem como pela observação de 

diversos autores como Karen O‟Connor,
400

 Thomas Merrill,
401

 Ernest Angel,
402

 grupos 

privados ligados a grupos de interesse, como movimentos sociais, sindicatos, minorias 

raciais e associações civis das mais diversas passaram a usar o amicus curiae como 

mecanismo de proteção e incremento de sua pauta ideológica, participando, especialmente, 

de julgamentos realizados na USSC. 

Esses grupos, de acordo com Gregg Ivers e Karen O‟Connor, tendem a ser de 

política liberal, e, percebendo a importância das Cortes como criadoras de políticas 

públicas, passaram a usar os processos judiciais como veículo de mudança política e social, 

                                                 
399
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particularmente ao subsidiar a atuação de terceiros na elaboração de memoriais em casos 

teste.
403

 

Nesse momento, importa uma análise da identidade desses grupos. No entanto, 

dado que estes se compõem de miscelânea da mais variada, restringiremos o estudo a dois 

grupos, os quais nos parecem ser os mais representativos. Desse modo, investigaremos, de 

um lado, a American Civil Liberties Union (ACLU) e, de outro, a Americans for Effective 

Law Enforcement (AELE). 

A ACLU atua em todo o território dos Estados Unidos, com filiados espalhados em 

escala nacional. Com ideologia liberal (progressive-populist),
404

 ela age especialmente em 

casos que envolvem grandes controvérsias como liberdades civis e direitos humanos, e, 

como ativista fervorosa, destacou-se por sua participação em Mapp v. Ohio (1961), Gideon 

v. Wainwright (1963), Escobedo v. Illinois (1965) e Miranda v. Arizona (1966).
405

 

Samuel Krislov entende que seu surgimento seja devido ao encontro, nos litígios 

submetidos às Cortes, de meios de vindicar direitos de minorias que seriam de outra forma 

difíceis de obter pelo processo político.
406

 

Pouco depois do caso Miranda v. Arizona, Fred. E. Inbau, professor da 

Northwestern Law School, com ajuda de James R. Thompson, então governador de 

Illinois, em resposta ao sucesso que a ACLU vinha encontrando nas Cortes, fundou a 

AELE, argumentando principalmente que a razão para tal não era enfrentar a ACLU, mas 

garantir que as Cortes ouvissem o outro lado, isto é, gerando equilíbrio intelectual 

(intellectual ballance).
407

 

Portanto, essas duas organizações sociais se tornaram inimigas ideológicas 

(ideological foes),
408

 sendo que nem uma vez sequer apresentaram memorial como amicus 

curiae defendendo o mesmo lado em uma controvérsia.
409

 Considerando, por conseguinte, 

os casos criminais, não houve nem mesmo um case em que a ACLU peticionasse a favor 

da promotoria, bem como não houve um único caso em que a AELE peticionasse a favor 

do acusado. 
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Diante desse cenário, e considerando o drástico aumento do número de petições 

submetidas por grupos de interesse, Karen O‟Connor sugere que possível explicação para 

esse fenômeno seria não apenas a perspectiva de influenciar as decisões da Corte, mas o 

desejo de se manifestar na medida em que um grupo de ideologia oposta o faça,
410

 ou seja, 

o crescimento do número de participações se dá pela própria participação. Em outras 

palavras, uma vez que um grupo participa, isso por si só estimularia a participação de 

outros, especialmente daqueles que lhes são contrários. 

Donald Songer, considerando que esses grupos exercem pouca influência sobre a 

decisão final, também procura razões para esse incremento numérico de participações. 

Especula o autor as seguintes possibilidades: (1) sua atuação, em grande medida, servia 

para convencer os membros do próprio grupo de que estão lutando bravamente, ainda que 

a previsão seja de derrota; (2) em havendo antecipação de que o resultado final será 

favorável, esses grupos procuram atuar como forma de se arrogar crédito pela vitória; (3) a 

participação também serviria como meio de gerar publicidade, tentando mobilizar a 

opinião pública para que apoiem o grupo futuramente; (4) a submissão de memoriais pode 

ser uma tentativa de, a longo termo, influenciar a formação de opinião da Corte, 

implantando na mente dos juízes ideias de modo que, em casos futuros, a Corte lhes seja 

mais receptível.
411

 

Thomas W. Merrill e Joseph D. Kearney, diferentemente de Donald Songer, 

entendem que o incremento na atuação da ACLU e da AELE, perante a USSC, se deu, na 

verdade, pelo escopo de influenciar a decisão final, e, segundo os autores, tanto maior será 

a chance de sucesso de uma delas quanto maior for a predisposição da Suprema Corte com 

o seu alinhamento ideológico.
412

 

Lee Epstein, por sua vez, atribui o crescimento do número de participações em 

razão de um conflito político mais amplo. Haveria, daí, tendência de participação desses 

grupos quando sua força política fosse rechaçada ou diminuída em outras searas,
413

 a 

exemplo de decisão tomada pelo Congresso contrária a interesses do grupo ativista. Diante 

disso, haveria a propensão a que esse grupo se envolvesse em julgamentos que tratassem 
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de temas correlatos ao interesse que foi, em alguma medida, derrotado no âmbito 

parlamentar. 

Cabe aqui anotar que esse uso das Cortes, como mecanismo de mudanças sociais, 

não passou despercebido. Erwin Griswold, Solicitor General de 1967 a 1972, salientou 

com veemência: “Activism that carries us beyond the proper exercise of the judicial 

function is not legitimately called activism”.
414

 

Com efeito, aqui ultrapassamos a linha entre a pessoa que atua como amicus curiae 

e o interesse que motiva a intervenção. Adentremos, portanto, no tópico seguinte. 

 

2.5.7 Interesse processual do amicus curiae  

 

Anteriormente, quando se tratou da dificuldade em regular o amicus curiae, e sua 

natureza jurídica, salientamos haver diferenças entre o interesse do terceiro e do amicus 

para a doutrina americana. Nesse sentido, o terceiro que pretende intervir (intervention of 

right) deve ter um interesse direto no objeto do processo de modo que o vínculo deve ser 

tal que o terceiro ganhe ou perca pela simples operação legal resultante do julgamento.
415

 

Assim, sob o modelo tradicional da Common Law, o direito do terceiro de intervir 

existe, segundo Abram Chayes, se houver o direito de estar no processo desde seu início, 

isto é, “standing to inicitiate litigation in the first place”.
416

 Assim, haverá a possibilidade 

de o terceiro intervir se responder afirmativamente à seguinte pergunta: “On the facts 

pleaded, does this particular plaintiff have a right to the particular relief sought from the 

particular defendant from whom he is seaking?”.
417

 

Além disso, salienta O‟Connor que a USSC nunca claramente definiu “interesse”, 

devendo demonstrar um “interesse legal comum com aquele da parte principal” (“legal 

interest in common with the major participant”), o que desencorajava a participação do 

amicus curiae por ter este apenas um interesse genérico no resultado do litígio.
418

 

Esse modelo restrito de intervenções veio, com o passar do tempo, especialmente 

diante das class actions, a sofrer erosões, tendo o círculo de partes potenciais da demanda 
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sido inexoravelmente ampliado, como o ressaltam Abram Chayes
419

 e Silvestri.
420

 Assim, 

começou a predominar uma visão de interesse como “anybody who might be significantly 

affected by the situation he seeks to litigate”.
421

 

Essa postura ampla quanto ao interesse do amicus não deixa de ser severamente 

questionada. Michael Lowman entende que relevar o interesse processual para admissão do 

amicus curiae seria ferir o Article III da Constituição dos Estados Unidos.
422

 

Haw, também tratando do amicus em face do Article III da Constituição americana, 

considera, por outro lado, que o amicus teria aberto as “portas dos fundos da Constituição” 

(“constituctional back door”) para que terceiros, ainda que sem interesse direto na 

demanda, ou sem prejuízo direto com a decisão, pudessem influenciar a decisão judicial. 

Assim, ressalta a autora que, por mais que não haja controvérsia sobre a 

constitucionalidade do amicus curiae, a Corte parece reconhecer que ele desempenha um 

papel ambivalente.
423

 

Com efeito, para Lowman, a pedra angular na manutenção do sistema judicial 

americano seria a necessidade de os litigantes atenderem a pressupostos processuais 

(“standing requirements”), entre os quais o interesse processual. Se, todavia, for permitida 

a atuação do amicus sem a observância do Article III, esse instituto se tornaria um portal 

místico de acesso às cortes, burlando os mecanismos de intervenção de terceiros.
424

 

De fato, independentemente das críticas, o amicus tem um interesse no resultado do 

processo de maneira bastante genérica. O interesse pode consistir, por exemplo, em: (1) 

atuar o advogado em caso semelhante ainda pendente de julgamento; (2) haver interesse 

público de que um estado da federação se proteja de eventuais efeitos da decisão; (3) 

impedir ou prevenir a Corte de propósito colusivo das partes; (4) indicar à corte possíveis 

erros; e (5) defesa de alguém acusado criminalmente.
425
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Nesse sentido, Frank Covey resume o interesse do amicus curiae como subsidiário 

ou complementar àquele do terceiro interveniente, isto é, funcionaria o amicus curiae 

como meio de proteção de interesses que não são suficientes para permitir a intervenção no 

processo (intervention of right), sendo, por conseguinte, sua indefinição parte essencial da 

definição desse interesse.
426

 

Ressalte-se ainda a posição de Harrington que, ao tratar da necessidade do 

consentimento das partes e da discricionariedade da corte em admitir a participação do 

amicus, segue esse mesmo entendimento. Dessarte, se simplesmente coubesse à corte 

decidir pela sua admissão, isso levaria à exata determinação do tipo de interesse que seria 

admitido. Com isso, os pretendentes a atuar como amicus teriam certeza de que 

interviriam. As cortes, no entanto, apesar das dificuldades que surgem pela participação do 

amicus, não apenas não enfrentam a questão, mas querem delegar essa dificuldade às 

partes por meio de regramentos que exigem seu consentimento.
427

 

Essa flexibilização do interesse, para Frank Covey, é, portanto, desejada pelo 

sistema da Common Law, uma vez que cada precedente por consistir em matéria de 

interesse público, ou seja, compondo o precedente o corpo das regras que regerão casos 

futuros, sua elaboração deverá ser feita da forma mais habilidosa e completa.
428

 

Com efeito, diante disso, compreende Caldeira que os regramentos concernentes à 

admissão do amicus, quando determinam que apresentem seus interesses (statement of 

interest), estão ligados a que exista uma rápida comunicação à corte de implicações 

sociais, políticas e econômicas da decisão,
429

 não consistindo, por conseguinte, em 

requisito ou limite para a intervenção.
430

 

De fato, diante das ponderações feitas até aqui, é importante um minuto de atenção 

quanto a críticas direcionadas a esse sistema. Diz Elisabetta Silvestri que essa situação de 

incerteza pode parecer, para o observador estrangeiro, demasiado complexa e plúrima, para 

não dizer incômoda. No entanto, para a doutrina americana não gera qualquer desconcerto 

ou inquietude, pois lá as críticas se lançam no sentido de uma reforma processual mais 
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ampla que ofereça possibilidades mais vastas de participação a sujeitos que sejam, de 

qualquer modo, interessados, evitando decisões que lhes possam prejudicar, ainda que 

somente por interesses de fato e não jurídicos.
431

 

Nesse sentido, é possível concluir, juntamente com Cassio Scarpinella, que  

[...] não há maior precisão doutrinária ou jurisprudêncial acerca do específico 

interesse que legitima (que autoriza) a intervenção do amicus para tal finalidade. 

Pelo contrário, embora as normas de direito positivo existentes sobre o tema 

sejam um referencial para a intervenção do amicus, sua admissão em juízo dá-se 

muito mais por razões pragmáticas e que levam em conta, em cada caso, a 

efetiva utilidade que pode derivar de sua intervenção e da sua atuação.
432

 

Por fim, quando se tratou de quem intervém como amicus curiae, apontou-se 

fundamentalmente uma distinção entre entes públicos e privados. Logo, uma vez que agora 

tratamos do interesse do amicus, essa distinção não pode ser esquecida. Trataremos, por 

conseguinte, do interesse sob a ótica dessa classificação.  

 

2.5.7.1 Interesse público 

 

Aponta Philip Lynch, ao tratar de interesse público na participação do amicus 

curiae, que nesse caso se torna impossível traçar uma linha precisa que separe o interesse 

legal do político.
433

 

A esse respeito, Brandon D. Harper elenca fatores que influenciariam a decisão de 

um ente público a participar de um processo como amicus curiae. São eles: (1) um genuíno 

interesse em contribuir na elaboração do direito no sistema federal; (2) desejo de 

influenciar o deslinde do caso mesmo quando não é diretamente afetado ou não querer 

arcar com as custas processuais de parte; (3) razões políticas.
434

 

Estados-membros sem dúvida desejam atuar em questões que envolvam o 

federalismo americano. Temas como transporte, comércio, tributação são recorrentes em 

conflitos entre Estados federados ou entre Estado-membro e o governo central.
435
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De outro lado, é recorrente que Estados prefiram participar como amicus curiae do 

que iniciar um litígio completamente novo. O custo em processar o governo central, numa 

demanda grande e complexa, pode ser alto, de modo que as custas de elaboração de um 

memorial de amicus podem ser muito mais atraentes.
436

 

Ademais, não se deve desprezar a participação de entes governamentais, na 

qualidade de amicus curiae, como resultado de decisões políticas. Em muitos Estados-

membros da Federação americana, os procuradores-gerais são eleitos. Assim, em algum 

momento esses advogados públicos deverão prestar contas aos que o elegeram, mostrando 

que fizeram algo no interesse de seu eleitorado, de sorte que tais procuradores acabam 

sendo conduzidos a participar de processos de grande repercussão justamente pela 

condição de terem sido eleitos.
437

 

O Solicitor General, por sua vez, atuará da mesma forma que os procuradores 

estaduais. Não apenas agirá ele em defesa de interesses coletivos e gerais,
438

 mas, também, 

patrocinará interesses que não deixam de ser particulares na medida em que ligados a 

pontos de vista políticos. Nesse sentido, veja-se o marcante caso Regents of the University 

of California v. Bakke (1978) em que se discutia a constitucionalidade de programa de 

ação afirmativa da Universidade da Califórnia para maior acesso de negros. Inicialmente, o 

Solicitor General apresentou memorial contrário à medida, entendendo por 

inconstitucional o critério de diferenciação pautado na raça. No entanto, a administração do 

Presidente Carter havia anunciado seu apoio a programas desse tipo (ação afirmativa), de 

modo que o Solicitor General acabou por apresentar novo memorial como amicus curiae, 

mas, dessa vez, defendendo a constitucionalidade da medida. 

Nesse sentido, portanto, não merece prosperar a posição de Scarpinella
439

 ou 

Razaboni,
440

 para quem a doutrina americana entende ser neutra a atuação dos entes 

governamentais.  

Há, de fato, algumas exposições que parecem aproximar a atuação de amici 

governamentais a uma modalidade de atuação menos interessada, mas não neutra, como a 

do Solitor General Tom Warner, o qual salienta:  
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The Solicitor General is not a neutral, he is an advocate; but an advocate for a 

client whose business is not merely to prevail in the instant case. My client‟s 

chief business is not to achieve victory but to establish justice.
441

 

Essa posição, contudo, não parece ser a predominante, tal como ressalta Simmons, 

já que a atuação do Solicitor General pode, por vezes, exacerbar seu ponto de vista político 

(“exacerbates the risks of political partisanship”).
442

 

Assim, menciona o autor várias finalidades buscadas pelo Solicitor General, além 

de prover a Corte com informações que de outro modo lhe seriam inacessíveis, quando 

intervém como amicus curiae: (1) apresentar seu próprio ponto de vista em casos em que 

se discutem importantes questões governamentais; (2) proteção do governo que pode ter 

algum interesse no caso; (3) prover um meio estratégico de lidar com as agências 

reguladoras.
443

 

 

2.5.7.2 Interesse privado 

 

Quando, em tópico acima, falamos sobre algumas possíveis causas do expressivo 

aumento numérico do amicus curiae, alguns de seus interesses acabaram por transparecer, 

como a busca por: (1) convencimento dos membros do próprio grupo de interesse de que 

este está atuando pela promoção do ideal; (2) autoarrogar-se crédito pela vitória; (3) 

publicidade para mobilização da opinião pública; (4) influenciar, a longo prazo, a formação 

da opinião da corte; (5) influenciar a decisão final; (6) ativismo político mais amplo.
444

 

Com efeito, organizações, ou grupos de pressão tendem a assumir o cenário 

participando como amicus curiae, pois, muitas vezes, indivíduos particulares não dispõem 
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 Brandy v. Md., U.S. 83, 87 n. 2 (1963), apud WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of 

Florida Courts?, p. 284. 

Tradução livre: “O Procurador-Geral da República não é neutro, ele é um advogado, mas um advogado a 

cujo cliente interessa não apenas vencer dada demanda. Meu cliente tem como objetivo principal estabelecer 

o que é justo”.  
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 SIMMONS, Omari Scott. Picking Friends From the Crowd: Amicus Participation as Political Symbolism, 

p. 212. 
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 “The Solicitor General may have other important goals for filing amicus briefs besides espousing 

executive ideology that may incluse providing the Court with unavailable information, presenting her own 

views on important government issues, protecting the government who may be a party interest, articulating a 

singular government voice, and providing a flexible strategy for dealing with agencies. Other factors 

supporting the Solicitor General‟s broad discretionary power include the fact that the Solicitor General‟s staff 

are regarded as among the best attorneys in the country and that the Solicitor General plays a crucial role by 

decreasing the Court‟s workload. The latter „gatekeeper‟ function is perhaps the most important. The 

Solicitor General‟s influence is indisputable in both agenda setting and asserting the Government‟s position 

at the merits phase of the Supreme Court litigation” (SIMMONS, Omari Scott. Picking Friends From the 

Crowd: Amicus Participation as Political Symbolism, p. 213-214). 
444

 “[...] in effetti, essa costituisce una manifestazione di attivismo che può attarre consensi ed influenzare 

favorevolmente la pubblica opinione, pur senza richiedere l‟investimento economico che sarebbe necessario 

per promuovere autonomamente una causa” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ 

“amicus curiae”: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 691-692). 
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do necessário tempo, recurso ou habilidade para influenciar processos judiciais.
445

 Ao 

peticionarem como amicus curiae, esses grupos pretendem fazer lobby como forma de 

influenciar os juízes a aprovar, no julgamento, decisões que beneficiem o grupo de 

sujeitos, ainda que a vantagem não seja imediata.
446-447

 

Além do interesse em influenciar a Corte, outros objetivos animam esses grupos. 

David Scott indica haver, inclusive, teorias explicando essa atuação, como a teoria da 

desvantagem política (“political disadvantage theory”), segundo a qual os grupos de 

interesse litigam como forma de contra-atacar ou de compensar sua pouca expressão em 

outras arenas, como no seio do Poder Legislativo.
448

 

Já a teoria do poderio da parte (party capability theory) indica que a participação se 

dá justamente porque um dado grupo político possui certas vantagens, por exemplo, 

econômicas. Diante disso, pode desejar o grupo levar sua pauta ainda mais adiante, ou, ao 

revés, por terem sido adotadas medidas por eles interpretadas como “perdas” ou derrotas 

na arena parlamentar, buscaria o grupo “equilibrar” esse quadro ganhando no âmbito do 

Judiciário.
449

 

Ademais, ainda podem essas organizações ser movidas por outros interesses, como 

proteção de medidas conquistadas em outros meios, por exemplo, advogar em processo 

que possa declarar inconstitucional lei que lhes é favorável; ou mesmo atuar como amicus 

com o único objetivo de atrair novos membros ou manter o que já tem.
450

 

Com efeito, atuarão esses grupos em função de grande gama de fatores, que, de 

acordo com David Scott, podem ser exemplificados, em tradução livre, como:  

[...] convite do Solicitor General, repercussão política do caso, atmosfera política 

(opinião pública ou situações tensas e acirradas no Congresso), complexidade do 

caso, proximidade política da corte com o grupo de interesse, cobertura e 

repercussão midiática do caso, possibilidade de vitória, recursos do grupo 

(fundos, membros, corpo de advogados), cometimento ideológico do grupo, 

dentre outros.
451
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 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court,   p. 

25. 
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 Idem, p. 26. 
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 SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la 

tutela degli interessi non rappresentati, p. 692. 
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 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court,  p. 

26. 
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 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court,  p. 

26. 
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 Idem, ibidem. 
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 “Further, other prior studies (e.g., Collins and Solowiej 2009; Wasby 1983; Holyoke 2003; Solberg and 

Waltenburg 2006; Hansford 2004a; 2004b) have shown that a range of factors influence amicus participation 

and strategy: Solicitor General invitation; political salience; political atmosphere (court‟s substantive rulings, 

public opinion, legislative and administrative actions; case complexity; available venue (e.g., federal or state 

court); type of case; area of law; ideological proximity of the court to the filing party; attorney experience; 
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De fato, Collins, indo ao encontro de Donald Songer
452

 e David Scott,
453

 entende 

que o interesse em influenciar a Corte não é a engrenagem principal que move os grupos 

de interesse, pois, se assim o fosse, adotariam eles “comportamento seletivo” diante das 

causas, deixando, daí, de intervir em situações em que a derrota é patente, mas, pelo 

contrário, com o resultado de suas pesquisas, indica o autor que esses grupos atuam em 

apoio aos litigantes que genuinamente suportam, a despeito das chances de sucesso.
454

 

Diante dessa situação, é interessante trazer à tona o resultado de pesquisa empírica 

realizada por Linda Simard, na qual pergunta a autora, em questionários enviados a juízes 

das mais diversas cortes, se a expressão de interesses ideológicos impactava a corte. Os 

juízes, de maneira geral, parecem repudiar esse tipo de memorial, sendo que 67,4% dos 

entrevistados responderam que tais participações são obstáculos para o processo, pois não 

oferecem informações úteis ao deslinde da causa.
455

 

Por fim, ao tratar do interesse do amicus curiae, seja o governamental, seja o 

privado, entendemos que a melhor conclusão é aquela de Antonin Scalia, juiz da Suprema 

Corte americana, de que “there is no self-interest organization out there devoted to the 

persuit of truth in the federal courts”.
456

 Em tradução livre, “de fato, não há nenhuma 

organização verdadeiramente altruísta devotada à busca da verdade no ambiente das cortes 

federais”.  

 

2.5.7.3 Interesse irrelevante 

 

George C. Piper aponta uma tendência cada vez maior das cortes de admitir de 

maneira generalizada a participação do amicus curiae, especialmente em casos que 

envolvam importantes interesses públicos.
457

 

                                                                                                                                                    
media coverage; likehood of winning; litigant resources; group resources (budget, funds, attorneys, size of 

membership, etc.); intraorganizational factor; timing of a group‟s involvement (e.g., earlier the participation, 

the greater the control); group‟s longevity and continuity; group‟s ideological commitment; size of group‟s 

legal staff; organizational structure (membership vs. nonmembership group); interorganizational factors; 

number of groups litigating in particular policy area; and level/magniture of cooperation/competition among 

groups in particular policy areas” (SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and 

Impact at the Roberts Court, p. 26-27). 
452

 SONGER, Donald R.; SHEEHAN, Reginald S. Interest Group Success in the Courts: Amicus 

Participation in the Supreme Court, p. 351-352. 
453

 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, p. 

27. 
454

 Cf. COLLINS JR., Paul M. Friend of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae Participation 

in U.S. Supreme Court litigation. 
455

 SIMARD, Linda Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine Balance of 

Access, Efficiency, and Adversarialism, p. 693. 
456

 Jaffe v. Redmond, 518 U.S. 1, 35-36 (1996). 
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 PIPER, George C. Amicus Curiae Participation – at the Court‟s Discretion, p. 869. 
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Nesse sentido, cita o autor que as Supremas Cortes de Illinois, Pennsylvania e 

Florida, deixaram de dar ênfase ao preciso interesse do amicus para valorizar muito mais a 

completude e a efetividade das informações trazidas perante a Corte. Portanto, sendo a 

informação “essencial para a devida consideração da causa”, os tribunais considerariam 

muito mais os argumentos levantados pelo amicus do que seu caráter excessivamente 

parcial, uma vez que tais informações seriam um avanço para o escopo da justiça.
458

 

Essa tendência, segundo O‟Brien, parece estar se generalizando, uma vez que no 

Canadá o interesse do amicus nunca foi um requisito estrito (“it was never a strict 

requirement”).
459-460-461

 

Nossa conclusão segue, assim, o então Ministro da Suprema Corte americana, Chief 

Judge Posner, para quem o amicus deve ser admitido:  

[…] when a party is not represented competently or is not represented at all, 

when the amicus has an interest in some other case that may be affected by the 

decision in the present case (though not enough affected to entitle the amicus to 

intervene and become a party in the present case), or when the amicus has unique 

information or perspective that can help the court beyond the help that the 

lawyers for the parties are able to provide.
462

  

Em outras palavras, ao sugerir alternativas, salienta o Ministro a admissão do 

amicus simplesmente pela relevância das informações que pode trazer, independentemente 

de seu interesse.  

A Suprema Corte da Austrália (“High Court of Australia”), ao contrário, ainda se 

mostra resistente quanto ao interesse que deve apresentar o amicus para intervir. Nesse 

sentido, O‟Brien, citando Brennan, comenta que um terceiro somente poderá intervir na 

                                                 
458

 “In their discretion, the courts should never place great weight on the interest of the amicus or adherence 

to the issues of the litigants if the amicus can advance the ends of justice – even at the expense of extra 

administration” (Idem, p. 872). 
459

 O‟BRIEN, Zeldine. The Courts Make a New Friend? Amicus Curiae Jurisdiction in Ireland, p. 9. 
460

 Essa mesma posição é seguida por Cabral: “Por outro lado, nada impede que o amigo da Corte tenha um 

interesse, mesmo que indireto, reflexo, meramente econômico, no deslinde do processo, o que modernamente 

vem sendo observado em alguns países. Todavia, a existência deste interesse ou sua qualificação como 

„jurídico‟ não é requisito para a intervenção do amicus curiae. Cabe ressaltar, exempli gratia, que para a 

intervenção do amigo da Corte no Canadá não se exige qualquer demonstração do interesse do amicus, o que 

é exigido em outras modalidades de intervenção perante o tribunal canadense” (CABRAL, Antônio do Passo. 

Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial, p. 19). 
461

 “No Canadá, a possibilidade de intervenção do amicus curiae encontra-se prevista na Rule 92 das Rules of 

the Supreme Court of Canada, a qual permite que o tribunal ou um de seus membros possa nomear um 

amicus curiae. Ademais, a Rule 13.02 das Rules of Civil Procedure de Ontário é expressa ao possibilitar a 

qualquer pessoa intervir em processo como amigo da Corte, não se exigindo, para tanto, nenhuma 

demonstração do interesse do amicus” (RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da 

jurisdição constitucional, p. 34). 
462

 Ryan, 125 F.ed at 1063 
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medida em que seja diretamente afetado pela decisão, ou seja, alguém que ficará vinculado 

pela decisão enquanto não seja parte terá direito de intervir.
463

 

No entanto, mesmo a Suprema Corte australiana, ainda que saliente a demonstração 

do interesse, de acordo com Owens, parece caminhar em direção a maior flexibilidade. 

Nesse sentido, a interessante discussão pela doutrina daquele país concernente a ser 

suficiente, para a intervenção, um interesse que seja, ao menos, mais intenso que um mero 

interesse legislativo (“whether as intervener or amicus curiae, a third party must be able to 

establish an interest greater than a mere (legislative) desire to have the law declared in a 

particular way”).
464

 Com efeito, parece haver a percepção na Suprema Corte da Austrália 

de que se está diante de uma mudança social e política que não consegue lógica ou 

analogicamente se enquadrar na legislação existente, sendo, daí, necessário reformular 

regras legais e princípios para que se adéquem às mudanças das condições sociais.
465

 

Portanto, em conclusão, a discussão sobre o interesse do amicus curiae, por mais 

que seja intrincada, parece ser irrelevante ou, no mínimo, estar caminhando no sentido de 

que poderá ser posta de lado, tanto no direito americano como no canadense e, em menor 

grau, no australiano. 

2.5.8 Dos poderes do amicus curiae  

 

Salienta Lowman que, por seus padrões vagos e sua tradicional flexibilidade, o 

amicus curiae, ainda que útil, cria no Judiciário federal norte-americano grande confusão 

quanto ao seu delineamento, especialmente pelas restrições constitucionais que regem a 

intervenção de terceiros e os interesses das partes em juízo. O amicus, portanto, deverá 

atingir um equilíbrio mantendo sua flexibilidade sem, contudo, ultrapassar os limites da 

definição de parte.
466

 

Com efeito, pela jurisprudência encontram-se julgamentos em que se permitiu ao 

amicus sustentação oral, apresentar evidências, examinar testemunhas, conduzir 
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 “A non-party whose interests would be affected directly by a decision in the proceeding – that is, one 

would be bound by the decision albeit not a party – must be entitled to intervene to protect the interest liable 

to be affected… (An) indirect affection of legal interests enlivens no absolute right to intervene. The 

assumption is that the Court will determine the law correctly, so that the indirect affection of an applicant‟s 

legal interests is simply the inevitable consequence of the exercise by this court of its jurisdiction as the final 

court of Australia” (O‟BRIEN, Zeldine. The Courts Make a New Friend? Amicus Curiae Jurisdiction in 

Ireland, p. 26). 
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 OWENS, Rosemary J. Interveners and Amicus Curiae: The role of the Courts in a modern democracy, p. 

193. 
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 Idem, ibidem. 
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 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 

1246. 
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discovery
467

 e, até mesmo, recorrer das decisões da Corte.
468

 Nesse sentido, fala Silvestri 

que, em consequência da flexibilidade própria do amicus curiae, a Corte, por meio de seu 

poder discricionário, pode adaptar as funções do amicus curiae às necessidades concretas 

do caso.
469

 

Salientamos, anteriormente, em tópico referente ao amicus governamental, que esse 

desfrute de poderes equivalentes aos das partes é excepcional, havendo, no limite, uma 

postura mais receptiva e flexível da corte para com os amici governamentais, conferindo a 

eles, com mais frequência, a possibilidade de exercitar poderes que são, em tese, ofertados 

a ambos os tipos de amicus curiae (governamentais e privados). 

De fato, já houve momento em que a condição de “quase parte” foi usada como um 

critério de distinção entre o amicus privado e o governamental. Esse critério diferencial, 

repisamos, não apenas não é mais usado,
470

 como é superado, isto é, as cortes, a partir de 

meados da década de 1980, não mais entendem haver diferenças entre amici 

governamentais e privados.
471

 

Começamos, assim, a tratar dos poderes exercíveis pelo amicus no processo 

americano. Antes de tudo, porém, ressaltamos a seguinte característica, qual seja sua 

atuação é efêmera. Ressalta, então, Paul Collins que, em geral, uma vez que lhe é 

permitido entregar o memorial, o envolvimento do amicus cessa. Dessarte, diferentemente 

de terceiros que ficarão vinculados aos resultados do processo, os amici não são afetados 
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 Segundo o Dicionário Oxford, a discovery é “Disclosure by a party to an action, at the instance of the 

other party, of facts or documents necessary to maintain his own title”. Em outras palavras “compulsory 

disclosure, by one party to an action to another of relevant testimony or documents”. Conforme Oscar Chase, 

trata-se do exercício de poderes ligados à obtenção de provas pelos litigantes, por exemplo, o interrogatório 

de testemunhas ou acesso de documentos que estejam em posse do adversário. Nas palavras do autor: “os 

juristas continentais enxergam o „discovery‟ com aversão não apenas por o considerarem desnecessário, mas 

também porque acreditam ser inapropriadamente intrusivo autorizar a parte a revirar os documentos do 

adversário apenas por estarem envolvidos em um litígio. Nos países de civil law, a imposição de apresentação 

de provas é vista como mais adequada à função governamental e o discovery é censurável porque permite aos 

litigantes exercer poderes e funções que deveriam ser reservadas ao Tribunal. Sob esta ótica, o interrogatório 

formal de testemunhas por exemplo, deveria ser feito diante do órgão jurisdicional – e não em qualquer 

escritório de advocacia. De modo bem previsível, as tentativas de advogados norte-americanos de colher 

testemunhos fora dos Tribunais (depositions) foram tratadas no âmbito continental como ofensivas à 

prerrogativa do Estado de administrar a justiça, sendo atualmente ilegais em vários países europeus” 

(CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura 

comparada, p. 92).  
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propria del modello di amicus curiae che si è andato affermando negli Stati Uniti: essa ha consentito alle 

corti di far buon uso del loro potere discrezionalle per adattare le funzioni dell‟amicus alle necessità del caso 

concreto” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento 

per la tutela degli interessi non rappresentati, p. 691). 
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 Idem, ibidem.  
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senão por ramificações mais amplas e gerais da sentença, o que naturalmente os conduzirá 

a um exercício bastante restrito de poderes.
472

 

Ademais, à mesma conclusão também é possível chegar se analisado o interesse do 

amicus curiae, que, como se viu, não é intenso o suficiente para permitir sua intervenção 

como parte principal da demanda, sendo o bastante, no entanto, para que concorra com 

alguma participação, a qual, por sua natureza, deverá ser, por coerência, menor que a de 

uma parte. 

Muito se diz que deve o amicus limitar-se a prover as cortes de informações que 

passaram despercebidas pelas partes, assegurando, ao julgador, o conhecimento do cenário 

factual e as decorrências da futura decisão.
473

 Mas o que se deve entender por isso? 

No que consistiria, então, o prover a corte de informações? Debate a doutrina 

americana sobre o que pode, assim, deduzir o amicus em juízo. Discute-se se poderia o 

amicus acrescentar fatos novos, ou argumentos jurídicos novos não apresentados pelas 

partes, isto é, se poderia ele acrescentar tanto à causa de pedir próxima como à remota. 

Há, diante dessa pergunta, aqueles que apresentam uma posição cética minoritária. 

Segundo Larsen, o Professor Dan Kahan entenderia ser sem importância a questão sobre 

como o juiz obtém informações concernentes ao caso (por meio do amicus ou não), uma 

vez que, segundo ele, os juízes primeiramente decidiriam como querem que seja o 

resultado do processo, deixando para um segundo momento a análise de fatos que possam, 

aí sim, fundamentar a decisão que foi tomada em momento anterior. Com isso, não teria 

qualquer importância a questão concernente aos fatos que podem ser apresentados pelo 

amicus, dado que não afetariam o resultado do processo de qualquer forma.
474

 

De outro lado, majoritariamente, a questão referente aos fatos é tratada como sendo 

de grande relevância. Piper, por exemplo, entende que não deve o amicus poder trazer 

qualquer fato novo ou argumento jurídico não apresentado pela parte, pois, sendo os 

limites do litígio determinados pelas partes, deve o amicus assumir o processo no estado 
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 COLLINS JR., Paul M. Friend of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae Participation in 

U.S. Supreme Court litigation, p. 809. 
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 “[…] been limited to providing information to the courts, raising jurisdictional and other important issues 

overlooked by the parties, assuring the presentation of complete factual scenario, and suggesting potential 

implications of the court‟s decision” (LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the 

party begin after the friends leave?, p. 1258-1259). 
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 “Both the results of this new study and my own observations on citation practice indicate that the Justices 

are reading and incorporating arguments from amici into their opinions. But the question remains, why 
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not going to affect the outcome in any event?” (LARSEN, Allison Orr. The Trouble with Amicus Facts, p. 

1781). 
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em que ele se encontra, isto é, não poderia ele injetar novos argumentos jurídicos ou 

factuais (new issues) porque, se tal se desse, haveria violação dos princípios do adversary 

system.
475-476

 

As cortes locais, contudo, paulatinamente, mesmo diante de tênues interesses 

públicos (“regardless of the gravity of the public interest”), passaram a conhecer dos fatos 

trazidos pelo amicus por entenderem, fundamentalmente, que poderão os amici apresentar 

fatos na mesma medida em que poderia a corte, por si só, deles conhecer.
477

 

Com efeito, salienta Piper que já em 1948 havia dificuldade em confrontar o 

preceito geral de que o amicus deveria assumir o processo no estado em que se encontra 

(“the amicus must take the case as he finds it”)
478

 e o número de casos que se desviavam 

dessa regra. De fato, Beckwith e Sobernheim, nessa época, apontavam, como exceções à 

regra geral, casos envolvendo interesse público, interesses econômicos de larga escala e 

representação inadequada. Em resumo, situações em que, para os autores, as cortes 

deveriam ser generosas em sua discricionariedade.
479

 

Mas, ainda há mais, as Supremas Cortes de Illinois, Pennsylvania e Florida 

entendiam que, se se limitasse o amicus a debater apenas dentro dos argumentos trazidos 

pelas partes, sua contribuição seria mínima.
480

 Assim, em 1963 a Suprema Corte da Florida 

em Keating v. Florida fez o seguinte pronunciamento: 

Amicus is not confined solely to arguing the parties‟ theories in support of a 

particular issue. To confine amicus curiae to arguing a parties‟ theories regarding 

a particular issue is to place him in a position of parroting “me too” which would 

result in his not being able to contribute anything to the court by his participation 

in the case.
481
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 “In fact, the generally accepted rule is that the amicus must take the case as he finds it and cannot inject 

new issues. In most federal courts, then, the „inadequate presentation‟ and „relevancy‟ requirements are tests 
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Logo, conforme entendimento de David Scott, o aspecto fundamental para 

visualização do amicus curiae é a “contribuição” que pode ele oferecer, isto é, seu aspecto 

informacional está no coração do instituto, consistindo, então, sua função em auxiliar a 

corte ao apresentar fatos e interpretar o direito.
482

 

Com efeito, esse grande acesso franqueado ao amicus e a permissão de oferecer à 

corte ampla variedade de informações factuais e jurídicas são possíveis, de acordo com a 

doutrina, apenas se restringidos a uma atuação secundária, complementar, ao papel 

primário, central, desempenhado pelas partes. Só assim, ou seja, afastado o amicus da 

condição de parte, é que o adversary system não terá sua estrutura ameaçada por essa 

figura.
483

 

Todas essas informações (fáticas e jurídicas), por conseguinte, deverão se restringir 

a um memorial, que, a depender da corte onde busca intervir o amicus, deverá obedecer às 

regras procedimentais. Assim, na USSC, a petição de ingresso (motion for leave) deverá 

ser protocolada em no máximo 30 dias, não ultrapassando 1.500 palavras.
484

 Se pretender 

intervenção em cortes federais, em atenção à Rule 29 das Federal Rules of Appellate 

Procedure, essa mesma petição terá o limite de cinco páginas e o prazo de sete dias.
485

 

Sobre a informação factual no seio do memorial, Linda Simard realiza pesquisa 

empírica enviando questionários aos juízes da Suprema Corte americana. Indaga a autora o 

que pensam os ministros sobre informações concernentes a fatos, que não foram trazidos 

pelas partes. Obteve ela, então, como resposta unânime: “very helpful” (de grande 

ajuda).
486

 

Ainda pondera Simard, analisando a natureza dos fatos que são aportados por esses 

memoriais, haver certa discordância entre os juízes das cortes americanas.
487

 Entendem 

alguns que somente se podem admitir fatos em memoriais se os mesmos atenderem às 
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Rules of Evidence,
488

 ou seja, esses fatos devem ser de conhecimento geral (“generally 

known within the territorial jurisdictional of the trial court”)
489

 e de precisão tal cuja 

autoridade não possa ser questionada (“capable of accurate and ready determination by 

resort to sources whose accuracy cannot reasonably be questioned”).
490

 De outro lado, 

juízes das Cortes de Apelação (Appellate Courts) defendem que o material trazido pelo 

amicus deve restringir-se àquele que a Corte poderia de ofício conhecer.
491

 

Cabe aqui, antes de continuarmos, uma observação. Para o sistema americano, 

segundo Abram Chayes a noção de factfinding a ser desempenhada pelo juiz, isto é, o 

aporte de fatos ao processo, é tradicionalmente restrita às partes, não sendo, então, 

adequado o uso desse termo. Mais apropriada, portanto, seria a expressão fact evaluation 

para designar o papel desempenhado pelo juiz.
492

 

Importa assim, para o autor, a devida contextualização do problema, o que 

demonstrará a mudança do que se entende por factfinding. O modelo tradicional de 

adjudicação é restrito às partes e voltado à determinação de fatos passados, cabendo a 

organização e delimitação (causa de pedir) do processo exclusivamente a elas, 

comportando-se o juiz de modo estritamente passivo.
493

 

Já os casos de public law litigation, o que poderíamos traduzir por processo 

coletivo num sentido amplo, as consequências do litígio voltam-se muito mais para o 

futuro, não sendo mais tão importante a determinação de fatos passados, mas sim 

materializar as circunstâncias e as consequências prospectivamente. Diante desse cenário, a 

noção de factfinding também ganha contornos prospectivos.
494

 

Quando se fala, então, dos fatos a serem trazidos pelo amicus curiae, sua aceitação 

pela Corte acaba fugindo às regras processuais que protegem os valores fundamentais do 

sistema adversarial.
495

 Tal se passa por intentar a Corte reunir o maior conjunto de 
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informações para responder a seguinte questão: “How can the policies of a public law best 

be served in a concrete case”?
496

 (“como podem as políticas de um processo coletivo ser 

mais bem atendidas no caso concreto?”) 

Conclui Abram Chayes por haver uma nova postura do juiz diante do amicus, que 

terá sua atuação moldada pela discricionariedade judicial, o que representa um papel mais 

ativo do juiz, o qual, mesmo não podendo investigar, sairia de sua tradicional passividade. 

Nas palavras do autor, “the judge was a neutral umpire, charged with little or no 

responsability for the factual aspects of the case or for shaping and organizing the litigation 

for trial”.
497

 Essa nova situação, ainda que consista num próximo passo, é uma realidade 

muito distante dos poderes instrutórios do juiz nos sistemas continentais.
498

 

Nesse mesmo sentido pontua Elisabetta Silvestri:  

[...] anche e soprattutto nel processo civile statunitense – un ruolo più attivo del 

giudice nella conduzione del processo. Uno dei modi in cui questo ruolo 

emergente o manifesta consiste nel fatto che il giudice non assuma direttamente 

iniziative, nè faccia uso del potere di judicial notice, ma provochi l‟intervento 

dell´amicus curiae allo scopo di acquisire i dati conoscitivi e le valutazioni che 

ritiene rilevanti per la controversia. Una possibile spiegazione di questo 

fenomeno è la tendenza tuttora diffusa dei giudici a mentenere il ruolo di umpire, 

che è più coerente con il modelo accusatorio di processo, sottoutilizzando quindi 

i poteri di cui dispongono.
499

  

Com efeito, do que se viu até agora poderá apresentar o amicus curiae fatos de 

maneira irrestrita, mas que sejam percebidos pela corte como úteis sob um juízo de 

admissibilidade discricionário, seja por conta de uma flexibilização já pensada para 

preservar o adversary system, seja pela manutenção de um papel passivo do juiz num 

cenário novo e mais complexo (public law litigation). 

Esses fatos, por fim, serão apresentados em forma de memoriais, em consonância 

com o procedimento próprio, o qual, no caso da USSC, corresponde à Rule 37(2)(a).
500

 Ou, 
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ainda, sob a forma de sustentação oral sob os ditames da Rule 37(3)(a)
501

, se diante da 

Suprema Corte americana. 

Sobre a sustentação oral indica Lynch que a prática da Suprema Corte americana é 

responder a esse pleito apenas no dia das sustentações, isto é, até a data marcada para a 

audiência não sabe o amicus se poderá sustentar oralmente ou não. Logo, o potencial 

amicus deverá, no dia marcado, comparecer, estando completamente preparado caso a 

Corte o admita (grant leave).
502

 

De acordo com o autor, esse sistema é todo insatisfatório por três razões: (1) a 

primeira são os gastos realizados pelo amicus, de modo que no caso de sua rejeição os 

recursos poderiam ter sido despendidos de outra forma, sendo verdadeiro desperdício, 

especialmente se for o caso de um amicus público; (2) a segunda razão é que, conhecendo 

ou antevendo os argumentos que seriam utilizados pelos amici, as partes podem ter 

preparado sua resposta, a qual terá sido desnecessária, ou pior, sem a certeza de que o 

amicus seria aceito, as partes podem não estar preparadas para replicar seus argumentos, 

ocasionando adiamentos no caso de admissão do amicus; (3) por fim, como terceira razão, 

o maior ônus imposto sobre o trabalho dos magistrados que deverão lidar com uma 

audiência mais complexa do que esperavam.
503

 

Segundo Walker, a sustentação oral do amicus no direito inglês, ou mais 

precisamente do Advocate to the Court,
504

 parece ser bastante incentivada por três razões: 

(1) memoriais escritos podem bem passar despercebidos entre muitas manifestações; (2) 

memoriais escritos não conseguem antecipar o diálogo que se estabelece  entre a Corte e o 

amicus durante a sustentação; (3) sustentações orais podem dar vida ao argumento.
505

 

De qualquer forma, não se pode esquecer que, atualmente, o amicus no direito 

inglês tem atuação muito restrita, de modo que a sua intervenção não será ordinária e, por 

via de regra, provocada pela Corte, de modo que não é de se espantar que, nesse cenário, 

em havendo profundo interesse do magistrado em ouvir o amicus, a sustentação oral será 

bem vista. 

De fato, do que se viu até aqui, o amicus foge aos valores do sistema adversarial, de 

modo que, segundo Walker, essa é a razão determinante para que não se admita, na 

Austrália, o amicus nos mesmos moldes adotados pelo sistema americano. Assim, para o 

                                                 
501

 Cf. Rules of the Supreme Court. 
502

 LYNCH, Philip. Why are Non-parties Non-starteres?, p. 14. 
503

 Idem, ibidem.  
504

 Cf. Lord Goldsmith QC, Attorney-General to the United Kingdom “Advocate to the Court” Law Society 

Gazette (United Kingdom, 1 February 2002) . Disponível em: <www.lawgazette.co.uk>. 
505

 WALKER, Kristen. Amici Curiae and Acess to Constitutional Justice: A practical perspective, p. 115. 



107 

 

autor, sempre que se permitir que o amicus acrescente fatos à causa, isso gerará 

dificuldades, especialmente o modo pelo qual as partes poderão se portar diante dessas 

informações. O amicus, nesse sentido, apresenta matérias sociais e científicas, a exemplo 

de Braideis briefs, discutindo, muitas vezes, informações ligadas a artigos científicos. Ora, 

como podem ser essas informações verificadas pelas partes sem uma testemunha (expert 

witness) ou outro meio que permita o pleno contraditório às partes (cross examination)? 

Além disso, como poderá a Corte se pautar diante de informações difíceis de serem 

verificadas e de dúbia legitimidade (dados os interesses subjacentes à essa participação)? 

Diante disso, conclui o autor pela necessidade de se ter cautela e senso crítico ao se adotar 

o amicus americano na Austrália.
506

 

Com efeito, acompanhando Walker, é possível, portanto, resumir a participação do 

amicus curiae no processo civil americano, especialmente perante a USSC, à restrita 

apresentação de memoriais escritos, sendo possível, ainda que extraordinariamente, a 

sustentação oral. Já em outros países como Canadá, Austrália e Reino Unido a participação 

por meio de sustentação oral é tão comum como a que se dá por memoriais escritos.
507

 

Por fim, a título de comparação, na Suprema Corte do Canadá, de acordo com 

O‟Brien e o article 59(1)(b) das Rules of the Supreme Court (Canada),
508

 o juiz tem certa 

liberdade em estabelecer as condições, os direitos e os privilégios do amicus curiae de 

acordo com que o lhe parecer mais adequado. Nesse sentido, como ficou evidenciado em 

Future Inns Canada Inc. v. Labour Relations Board,
509

 alguns fatores deverão ser levados 

em consideração ao se definir o status a ser ocupado pelo amicus no processo, em tradução 

livre: 

(1) se o interveniente irá indevidamente postergar os feitos; (2) o possível 

prejuízo às partes; (3) se o terceiro tem condições de ampliar as questões trazidas 

pelas partes; (4) a extensão com que o interesse do terceiro já está sendo 

representado no processo; (5) se a intervenção terá o condão de transformar a 

Corte numa arena política; (6) se a questão é principal ou apenas correlata ao 
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objeto da demanda; (7) se a questão tem condição de impactar o ordenamento 

jurídico.
510

 

 

Na Suprema Corte australiana, por seu turno, segundo Lynch, tem o amigo da corte 

seu nível de participação determinado pela discricionariedade da corte, tanto como no 

Canadá, de modo que geralmente fica o amicus restrito à apresentação de memoriais 

escritos e, algumas vezes, poderá fazer sustentação oral. Excepcionalmente, no entanto, 

poderá apresentar provas, atuar em interrogatórios, inspecionar discovery
511

 ou mesmo 

recorrer. Assim, ainda que raramente, poderá o amicus ser condenado em custas na medida 

em que incremente gastos para as partes.
512

 

 

2.5.9 Amicus curiae em tribunais locais 

 

Na seara estadual, a situação quanto à regulamentação do amicus curiae parece ser 

a mais ampla possível. No entanto, antes de iniciarmos sua análise é importante 

ressaltarmos que, conforme Harrington, a importância do amicus curiae nas Cortes de 

apelação é menor do que na Suprema Corte porque naquelas não existe o certiorari 

process
513

 como nesta.
514

 

Ademais, salienta ainda Harrington
515

 que, em comparação com a Suprema Corte, 

onde a maioria dos casos é julgada com a participação de amicus, nas Cortes de apelação 

somente uma proporção mínima conta com essa participação. Segundo Collins, no período 

de 1990 a 1996, apenas 8% dos casos das Cortes de apelação contavam com a participação 
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de amicus curiae, enquanto, perante a Suprema Corte americana, no mesmo período, o 

número chegou, aproximadamente, a 85% dos casos.
516

 

Além disso, segundo Judge Posner,
517

 as Cortes de apelação não são o ambiente 

adequado ao amicus curiae por terem elas um caráter muito menos político e muito mais 

ligado à decisão de questões legais convencionais. Assim, sendo as matérias debatidas 

“convencionais”, não há necessidade de um maior debate democrático por meio de 

intervenções. Mas ainda há mais, dificilmente as parte iniciam seus litígios nas Cortes de 

apelação, de modo que, mesmo quando seu litígio atinge essa instância, ainda estão muito 

presentes os valores do adversary system, isto é, o princípio pelo qual as partes têm o 

direito de litigar livres da intervenção de terceiros (“free from the interferance of 

strangers”).
518

 

Collins ainda assinala outras explicações para a menor participação do amicus nas 

Cortes de apelação. A Suprema Corte, sendo o ápice do sistema judiciário, decide de 

maneira final, de modo que suas decisões serão mais permanentes do que aquelas das 

Cortes de apelação, as quais ainda podem ser revertidas pela Suprema Corte. Além disso, 

as decisões da USSC são vinculantes para o país todo, enquanto as Cortes de apelação 

vinculam apenas o circuito ou as instâncias que lhe são especificamente inferiores. Assim, 

grupos de interesse que buscam amplos ganhos em termos políticos se sentem muito mais 

atraídos a participar da USSC.
519

 

Feitas essas observações, começamos nossa análise pelo âmbito federal, o qual é 

pautado pelas Federal Rules of Appellate Procedure, que disciplinam a intervenção do 

amicus curiae na Rule 29: 

(a) When Permitted. The United States or its officer or agency or a state may file 

an amicus-curiae brief without the consent of the parties or leave of court. Any 

other amicus curiae may file a brief only by leave of court or if the brief states 

that all parties have consented to its filing. 

(b) Motion for Leave to File. The motion must be accompanied by the proposed 

brief and state: 

(1) the movant‟s interest; and 

(2) the reason why an amicus brief is desirable and why the matters asserted are 

relevant to the disposition of the case. 

(c) Contents and Form. An amicus brief must comply with Rule 32. In addition 

to the requirements of Rule 32, the cover must identify the party or parties 

supported and indicate whether the brief supports affirmance or reversal. An 

amicus brief need not comply with Rule 28, but must include the following: 
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(1) if the amicus curiae is a corporation, a disclosure statement like that required 

of parties by Rule 26.1; 

(2) a table of contents, with page references; 

(3) a table of authorities, cases (alphabetically arranged), statutes and other 

authorities, with references to the pages of the brief where they are cited; 

(4) a concise statement of the identity of the amicus curiae, its interest in the 

case, and the source of its authority to file; 

(5) unless the amicus curiae is one listed in the first sentence of Rule 29(a), a 

statement that indicates whether: 

(A) a party's counsel authored the brief in whole or in part; 

(B) a party or party‟s counsel contributed money that was intended to fund 

preparing or submitting the brief; and 

(C) a person, other than the amicus curiae, its members, or its counsel, 

contributed money that was intended to fund preparing or submitting the brief 

and, if so, identifies each such person; 

(6) an argument, which may be preceded by a summary and which need not 

include a statement of the applicable standard of review; and 

(7) a certificate of compliance, if required by Rule 32(a)(7). 

(d) Length. Except by the court‟s permission, an amicus brief may be no more 

than one-half the maximum length authorized by these rules for a party‟s 

principal brief. If the court grants a party permission to file a longer brief, that 

extension does not affect the length of an amicus brief. 

(e) Time for Filing. An amicus curiae must file its brief, accompanied by a 

motion for filing when necessary, no later than 7 days after the principal brief of 

the party being supported is filed. An amicus curiae that does not support either 

party must file its brief no later than 7 days after the appellant‟s or petitioner's 

principal brief is filed. A court may grant leave for later filing, specifying the 

time within which an opposing party may answer. 

(f) Reply Brief. Except by the court‟s permission, an amicus curiae may not file 

a reply brief. 

(g) Oral Argument. An amicus curiae may participate in oral argument only with 

the court‟s permission.
520

 

 

Com efeito, diante da regra, os pretensos amici deverão, em âmbito federal, obter o 

consentimento das partes, convite da Corte, ou sua autorização, podendo, inclusive, 

participar da fase de sustentação oral. O consentimento, no entanto, é dispensado quando 

se tratar de amici governamentais ou amici privados que tenham sido provocados pela 

corte. 

Ressalta Collins que os requerimentos são muito próximos daqueles da Suprema 

Corte, apresentando apenas variações menores com relação a forma, tempo e conteúdo dos 

memoriais.
521

 

Deverão, então, os amici curiae protocolar seu brief (memorial) em sete dias após o 

protocolo da petição da parte principal que buscam apoiar. O que se justifica, na ótica de 

Michael Harris, para que haja verdadeira ampliação do debate com o aporte de novos 

                                                 
520

 Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/rules/frap/rule_29>. Acesso em: 24 jul. 2016  
521

 COLLINS JR., Paul M.; BLACKSTONE, Bethany. Strategy and the Decision to Dissent on the U.S. 

Courts of Appels, p. 130. 



111 

 

elementos. Se o amicus ficasse restrito ao mesmo prazo das partes, muito provavelmente as 

informações trazidas se repetiriam.
522

 

No entanto, diferentemente do procedimento na Suprema Corte americana, nas 

Cortes federais o memorial deverá acompanhar o pedido de admissão em juízo,
523

 o que é 

nítida medida de celeridade, uma vez que não será necessário conceder prazo para que, 

depois de admitidos, os amici apresentem os memoriais. De outro lado, essa medida 

representa maior risco e gastos aos amici, uma vez que deverão elaborar os memoriais sem 

mesmo saber se serão aceitos pela corte. 

Essa medida (exigir apresentação conjunta dos memoriais na petição de admissão) 

parece-nos realmente o posicionamento mais acertado a ser adotado por cortes que 

busquem maior qualidade dos memoriais, pois, consistindo a elaboração destes em uma 

prática custosa, e dependendo a chance de sua admissão do pagamento dessas custas (de 

elaboração do memorial), amici curiae temerários seriam barrados por esse pórtico. 

O amicus, nas Cortes federais, ainda deverá expressar claramente seu interesse e 

identificar a parte que apoia, apontando se recebeu ajuda financeira ou técnica na 

elaboração de seu parecer.
524

 Tal verificação de patrocínio, segundo Cassio Scarpinella, é  

[...] uma forma apta para viabilizar o conhecimento de qual tipo ou espécie de 

“interesse” move o amicus em direção à sua manifestação judicial, deixando 

clara, ademais, a medida em que o amicus pode, efetivamente, auxiliar a corte.
525

 

Ademais, como bem aponta Linda Simard. Em pesquisa empírica, 74,6% dos juízes 

das Cortes federais e distritais (District Courts) acreditam que a relação financeira entre o 

amicus curiae e o litigante é de grande importância ao avaliar a informação aportada pelo 

amigo da corte.
526

 

As cortes estaduais, por sua vez, de acordo com Scott, são tradicionalmente menos 

acessíveis ao amicus do que as federais,
527

 havendo grande variação do modo pelo qual 

regulam o instituto.
528

 

                                                 
522

 HARRIS, Michael J. Amicus Curiae: friend or foe? The limits of friendship in American jurisprudence, p. 

15. 
523

 “The motion for leave to file may no longer be filed ahead of time, but must now accompany the brief. An 

amicus will therefore be expected in all circumstances to know about (or have access to) the brief already 

filed by the party it supports. Accordingly, courts will also expect the amicus to avoid repetition and to 

comply strictly with the Rule 29 criteria. Perhaps most significantly, because the brief must now accompany 

the motion for leave to file (as already required by local rule in some circuits), all federal appellate courts will 

have a threshold mechanism to reject amici curiae who stumble at the gate” (SMALLMAN, David B. 

Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 28). 
524

 Rule 29(c) cumulada com Rules 32, 28 e 26.1 das Federal Rules of Appellate Procedures. 
525

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 124. 
526

 SIMARD, Linda Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine Balance of 

Access, Efficiency, and Adversarialism, p. 700. 
527

 SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the Roberts Court, 

p.52. 
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De acordo com Garcia, todavia, mais recentemente (2008), o número de memoriais 

apresentados pelos amici curiae tem aumentado nas cortes estaduais, de modo que para 

lidar com a crescente demanda Estados sem legislação própria sobre o tema, ou com 

regramentos muito amplos, tendem a se espelhar na legislação de âmbito federal.
529

 

No entanto, tratar das cortes estaduais é tarefa árdua, uma vez que, como aponta 

Scott, poucos estudos são dedicados à tratativa da atividade do amicus curiae em outras 

cortes que não a USSC. Além disso, de acordo com Epstein, a participação do amicus 

curiae é muito desigual entre os Estados americanos.
530

 Nesse sentido é a conclusão de 

pesquisa realizada por Brace and Butler, a qual descobriu que em um terço dos Estados 

americanos menos de 5% das causas envolve a participação do amicus, enquanto Estados 

como California, Michigan, New Jersey, Oklahoma e Oregon concentram quase um quarto 

dos casos dessa intervenção nas cortes estaduais.
531

 

A Suprema Corte de Illinois, por exemplo, permite que os memoriais sejam 

protocolados depois do pedido de admissão, no entanto a mera demonstração de que o 

interesse em litígio supera o universo das partes não é suficiente para que seja admitida a 

intervenção do amicus; somente o admitirá se a Corte perceber que sua ajuda realmente é 

necessária.
532

 

Nesse sentido, sublinha Piper que a Corte de Illinois é uma da mais progressistas no 

tocante à admissão do amicus curiae. Apesar de ainda constar o requisito da demonstração 

de interesse, a Corte, em sua prática, não atribuiria qualquer ênfase ao preciso interesse que 

move o amicus, enfatizando, isso sim, a completude e a eficiência da informação trazida 

perante a Corte. Assim, sob sua discricionariedade, é permitido que todo amicus apresente 

sua contribuição, desde que “essencial para a devida consideração da causa” (“essential to 

a proper consideration of the case”).
533

 

                                                                                                                                                    
528

 Cf. O‟CONNOR, Karen; EPSTEIN, Lee. Court Rules and Workload: A case study of rules Governing 

Amicus Curiae participation. 
529

 GARCIA, Ruben J. A Democratic Theory of Amicus Advocacy, p. 323. 
530

 Cf. O‟CONNOR, Karen; EPSTEIN, Lee. Court Rules and Workload: A case study of rules Governing 

Amicus Curiae participation. 
531

 BRACE, Paul; BUTLER, Kellie. New Perspectives for the Comparative Study of the Judiciary: The State 

Supreme Court Project, p. 253. 
532

 “In Illinois, the mere fact that the case will affect the interests of the amicus in another pending litigation 

does not necessarily justify intervention as amicus curiae. The motion for leave to file as amicus curiae must 

be made unaccompanied by a brief. Appearance as amicus curiae is only allowed where the court fells that 

such aid is necessary or advisable to protect the court in the consideration of the case” (COVEY JR., Frank 

M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 36-37). 
533

 PIPER, George C. Amicus Curiae Participation – at the Court‟s Discretion, p. 872. 
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A Suprema Corte do Texas, por sua vez, também admite a apresentação dos 

memoriais depois da admissão, sendo essencial que se demonstrem as origens das fontes 

de pagamento para elaboração do memorial.
534

 

A Suprema Corte da Florida tem regulamentação própria sobre o amicus curiae 

disposta na Florida Rule of Appellate Procedure 9.370.
535

 O amigo da corte deverá, assim, 

obter permissão da Corte ou consentimento de todas as partes, apresentando seu memorial 

de acordo com os limites de tempo e de folhas (20). Ademais, deverá indicar o interesse 

que motiva a intervenção, o que pretende aduzir e como seu memorial ajudará a Corte.
536

 

Sua postura é uma das mais restritivas para com o instituto, uma vez que para a 

Suprema Corte da Florida deverá o amicus se restringir ao conteúdo fático já abordado 

pelas partes.
537

 A razão para isso, segundo Walbolt, é que não deve o amicus trazer fatos 

na qualidade de parte, mas apenas “fatos legislativos”, de relevância legal, ou que 

envolvam o processo de criação das leis.
538

 

Por fim, a Suprema Corte da California, em seu regramento próprio, exige que 

antes da submissão dos memoriais haja permissão do ministro relator do caso.
539-540

 

                                                 
534

 SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 29. 
535

 “RULE 9.370 (Florida Rules of Appellate Procedure).  

(a) When Permitted. An amicus curiae may file a brief only by leave of court. A motion for leave to file must 

state the movant‟s interest, the particular issue to be addressed, how the movant can assist the court in the 

disposition of the case, and whether all parties consent to the filing of the brief. 

(b) Contents and Form. An amicus brief must comply with Rule 9.210(b) but shall omit a statement of the 

case and facts and may not exceed 20 pages. The cover must identify the party or parties supported. An 

amicus brief must include a concise statement of the identity of the amicus curiae and its interest in the case. 

(c) Time for Service. An amicus curiae must serve its brief no later than 10 days after the first brief, petition, 

or response of the party being supported is filed. An amicus curiae that does not support either party must 

serve its brief no later than 10 days after the initial brief or petition is filed. A court may grant leave for later 

service, specifying the time within which an opposing party may respond. The service of an amicus curiae 

brief does not alter or extend the briefing deadlines for the parties. An amicus curiae may not file a reply 

brief. 

(d) Notice of Intent to File Amicus Brief in Supreme Court. When a party has invoked the discretionary 

jurisdiction of the supreme court, an amicus curiae may file a notice with the court indicating its intent to 

seek leave to file an amicus brief on the merits should the court accept jurisdiction. The notice shall state 

briefly why the case is of interest to the amicus curiae, but shall not contain argument. The body of the notice 

shall not exceed one page” (Disponível em: <www.floridabar.org>. Acesso em: 7 ago. 2016). 
536

 WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?, p. 287. 
537

 Novartis Pharmaceuticals Corporation v. Carmoto. 798 S.2d 22 (Fla. Dist. App, 4th 2001). Cf. 

WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?, p. 209. 
538

 WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?, p. 290. 
539

 “California Rules of Court – Rule 8.882. Briefs by parties and amici curiae – (d) Amicus curiae briefs. 

(1) Within 14 days after the appellant's reply brief is filed or was required to be filed, whichever is earlier, 

any person or entity may serve and file an application for permission of the presiding judge to file an amicus 

curiae brief. For good cause, the presiding judge may allow later filing. 

(2) The application must state the applicant's interest and explain how the proposed amicus curiae brief will 

assist the court in deciding the matter.  

(3) The application must also identify: (A) Any party or any counsel for a party in the pending appeal who: 

(i) Authored the proposed amicus brief in whole or in part; or (ii) Made a monetary contribution intended to 

fund the preparation or submission of the brief; and (B) Every person or entity who made a monetary 
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Em resumo, segundo Angell, parece não haver qualquer método ou premissa 

comum que permeie todas as regulamentações estaduais. Talvez o único consenso que 

exista entre todas as regulamentações é não ter o amicus qualquer direito de intervir (“not 

of right”), fazendo-o sempre por graça ou permissão da corte (“by leave of court”), sendo 

sua prática genericamente admitida, ainda que com menos frequência se diante da 

USSC.
541

 

 

2.5.10 Conclusões sobre a regulamentação do amicus curiae nos Estados 

Unidos 

 

De tudo o que se viu até aqui, considerando todo o tratamento despendido pelo 

direito americano à regulação do amicus curiae, é possível traçarmos algumas 

constatações. A primeira é que o instituto, por mais que seja de tradicional flexibilidade e 

útil em uma plêiade de situações das mais diversas, deve encontrar limitações, no sistema 

americano, seja por princípios constitucionais determinando a legitimidade e interesse dos 

litigantes (valores do adversary system), seja para não distorcer o equilíbrio processual ao 

ultrapassar os limites de parte.
542

 

A segunda é que a vagueza que encobre o instituto é elemento pretendido por 

aquele sistema por conta de especificidades que lhe são próprias. Tal como o salienta 

Krislov, os procedimentos da Common Law são peculiarmente resistentes à intervenção de 

terceiros, sendo verdadeiro valor fundamental do adversary system, pelo trial by duel, que 

as partes tenham o direito de litigarem livres da intervenção de terceiros.
543

 O amicus, por 

conseguinte, acabou se tornando uma ferramenta prática para contornar tais limites. 

                                                                                                                                                    
contribution intended to fund the preparation or submission of the brief, other than the amicus curiae, its 

members, or its counsel in the pending appeal. 

(4) The proposed brief must be served and must accompany the application and may be combined with it. 

(5) The Attorney General may file an amicus curiae brief without the presiding judge's permission, unless the 

brief is submitted on behalf of another state officer or agency; but the presiding judge may prescribe 

reasonable conditions for filing and answering the brief” (Disponível em: <www.courts.ca.gov>. Acesso em: 

7 ago. 2016.  
540

 SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 29. 
541

 ANGELL, Ernest. The amicus curiae American development of English institutions, p. 1024. 
542

 “The vague discretionary standard and flexible tradition of the amicus curiae device, while generally 

useful, had created great confusion within the federal judiciary. At risk are several constitutional limitations 

placed on the federal judicial structure, the procedural framework controlling third-party practice, and the 

interests of litigants legitimately before the court. The amicus curiae device must attain its equilibrium, 

retaining sufficient flexibility without crossing the party threshold” (LOWMAN, Michael K. The litigating 

amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 1246). 
543

 “Perhaps the most significant enlargement of the amicus curiae function was itself a partial solution to one 

of the most serious and enduring shortcomings of the adversary system. The problem of representation of 

third parties in a common law suit (and, for that matter, in equity proceedings in class suits where large 

numbers are involved) is one that does not permit either a quick or easy solution. On the contrary, the 
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Nesse sentido, a grande flexibilização do instituto é resultado, segundo Chayes, de 

uma lógica de “eficiência”, isto é, indica o professor que se busca por esse expediente um 

meio informal de evitar que, nos casos concretos, a corte tenha que ouvir novamente os 

mesmos eventos complexos. Em outras palavras, a transição de um processo fechado para 

a intervenção de terceiros, que, de formas intricadas, passa a admitir instituto de extrema 

maleabilidade, é fenômeno que não se deu por um ideário legalista – que busca bem 

regulamentar a figura –, mas, pelo contrário, isso se deu por razões factuais e práticas 

(“shifted the focus of the lawsuit from legal theory to factual context”).
544

 

Diante disso, Silvestri sublinha não apenas não haver qualquer desconforto da 

doutrina americana diante da indefinição do instituto, mas tão somente uma tendência de 

propostas de reforma do sistema de intervenção de terceiros americano. Assim, muito mais 

do que tentar definir a natureza jurídica do instituto, a doutrina estaria preocupada em 

sugerir uma revisão global da disciplina da intervenção no processo.
545

 

Ressalte-se que as críticas e a consequente regulamentação do amicus não são 

fenômenos isolados às cortes americanas. Lynch mostra o debate vivido no Canadá sobre a 

limitação do papel de terceiros no processo. Assim, seja pelo indesejado papel político 

desempenhado pelo terceiro, seja pelo grande afluxo de participantes que tumultuam o 

processo, resume o autor a experiência do amicus, nas cortes canadenses da seguinte 

forma: “despite a willingness to hear from public interest organizations, the Court has been  

careful to retain control over its procedures by restricting of qualifying the grant of leave”. 

546-547 
Em tradução livre: “apesar de sua disposição em ouvir os interesses da sociedade, a 

Suprema Corte tem sido cautelosa em refrear, por meio de seus procedimentos, a 

admissibilidade deste terceiro”. 

A mesma tendência também parece ser seguida na Austrália por sua Suprema Corte 

(High Court), em que, segundo Walker, se permite com facilidade a sustentação oral pelo 

amicus (oral argument) pela simples razão de serem poucos os casos de intervenção. 

Assim, sublinha o autor que, se um amicus requer sustentação oral, isso é bem visto, e em 

                                                                                                                                                    
difficulties have persisted through the centuries, and devices designed to mitigate rather than cure have been 

the rule” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy, p. 696). 
544

 CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation, p. 1290. 

 
545

“Peralto, questa situazione di incerteza non sembra destare particolare sconcerto nella dottrina 

statunitense, che pare piuttosto preoccuparsi di suggerire uma revisione globale delle norme sull‟intervento” 

(SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la 

tutela degli interessi non rappresentati, p. 687). 
546

 LYNCH, Philip. Why are Non-parties Non-starteres?, p. 10. 
547

 No mesmo sentido posiciona-se Medina (Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 47). 
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nada altera o andamento do processo. No entanto, se a intervenção chegasse aos patamares 

numéricos dos Estados Unidos, sua oitiva seria simplesmente impossível.
548

 

Em conclusão, a doutrina e a jurisprudência brasileiras deverão desenvolver um 

regramento, nos anos vindouros, para o instituto, buscando emendar o que consideramos 

ter sido verdadeiro desatino do legislador ao regulamentar o amicus curiae no art. 138 da 

Lei 13.105/2015 de maneira tão vaga e imprecisa quando, diferentemente do que se passou 

nos Estados Unidos, não havia qualquer motivo para tanto. Essa questão será mais bem 

detalhada nos tópicos seguintes, mas, desde já, expomos nossa posição: o amicus curiae é 

mecanismo destinado a lidar com deficiências processuais em concreto, em casos 

específicos que demandem soluções não alcançáveis pelas fórmulas tradicionais. Não é por 

outra razão que o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes de lei específica, já admitia o 

amicus curiae nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, situação esta 

sóbria e de bom senso. O legislador, por sua vez, fez o contrário, isto é, criou soluções para 

problemas não existentes ou não verificados, produzindo, com efeito, mais problemas do 

que soluções. 

Por derradeiro, se o exemplo americano nos serve de algo, é para que, de acordo 

com Damares Medina, delimitemos bem o procedimento pelo qual atuará o amicus, dado 

que “o estabelecimento, pela Suprema Corte dos EUA, de um regramento exaustivo, 

preciso e rígido em torno do ingresso do amicus curiae é um dos elementos centrais para 

que sua atuação seja equilibrada”.
549

 

 

                                                 
548

 “In contrast, in Australia hearings in the High Court for constitutional matters typicaly run for 1-3 days; 

and adding one amicus for say and hour would not make a huge difference. But what if there is more than 

one amicus? Should they each be permitted to present oral argument? Certainly, if one anticipates, indeed 

wants to encourage, more amici to reflect more voices in the process of constitutional deliberation, then oral 

argument begin to look more difficult. If the number were to reach the kind of numbers one sees in the US, 

oral participation by all would be impossible” (WALKER, Kristen. Amici Curiae and Acess to Constitutional 

Justice: A practical perspective, p. 115). 
549

 MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 74. 
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3. DO AMICUS CURIAE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 Introdução 

 

Toda a problemática que envolve o entendimento do amicus curiae no Brasil, todo 

o seu caráter “enigmático”, seja sobre o interesse que o legitima a intervir, seja no que toca 

aos poderes que terá na seara processual, seja sua natureza jurídica, repousam numa 

tendência doutrinária de revisitação dos fundamentos do direito processual civil, que, de 

acordo com nossa percepção, há de ser feita cum grano salis, seja pela importância do 

sistema atual para solução dos conflitos a que ele se dispõe, seja pelo necessário cuidado 

no transplante de técnicas tão novas e diferentes para nosso sistema. Assim, não negamos 

que o direito processual deva ser interpretado à luz dos princípios constitucionais e deva 

prestar-se à efetivação de direitos fundamentais, mas o que não se pode fazer é criar uma 

figura que, por obedecer a tão nobres designíos, seja completamente amorfa e de aplicação 

indeterminada quanto aos sujeitos e quanto ao seu modus operandi. Desse modo, como se 

verá mais adiante, reputamos meritoso o desejo de muitos autores no sentido de pretender 

um sistema processual que tenha novos sustentáculos, novos alicerces, o que, todavia, não 

pode descurar das bases do sistema processual que, entre nós, hoje vige.  

O cuidado, que nos parece essencial no trato do tema, vem, como salienta 

Scarpinella, de uma transição sofrida por nosso sistema, cujo marco é o amicus curiae. 

Expliquemos. De acordo com o autor, não é da nossa tradição a “doutrina do 

precedente”,
550

 mas é justamente este o espaço em que o amicus curiae parece encontrar 

seu ambiente ideal. No entanto, a nova lei (Lei 13.105/2015), de acordo com Santos, 

generalizou o amicus curiae como uma necessidade sentida pelo legislador, de que alguns 

conflitos individuais, por se refletirem em outros processos, interessando não apenas às 

partes – “versando sobre idêntica questão fático-jurídica”
551

 – possibilitem a participação 

de terceiros, expondo a defesa dos grupos afetados. 

                                                 
550

 “Mais ainda, vale o destaque, quando a tradição do nosso direito não se baseia na „doutrina do precedente‟ 

e, menos ainda, no caráter vinculante das decisões jurisdicionais, ainda que provenientes dos Tribunais 

Superiores. Assim, a previsão do amicus curiae aparece como verdadeira regra de balanceamento mais que 

justificável e oportuno para uma nova lei, que pretende ser verdadeiro marco de transição para uma nova 

forma de pensar o direito (o direito como um todo, vale a ressalva; não apenas o direito processual civil)” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 603). 
551

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 706. 
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Outrossim, como pondera Medina, é relevante frisar a importância de não se 

subestimar o processo subjetivo, voltado para a solução de litígios entre indivíduos.
552

 

Nesse sentido, haverá uma relação de subsidiariedade entre o amicus curiae e as outras 

modalidades de intervenção de terceiros, dada a necessidade de proteção dos tradicionais 

princípios, próprios do processo subjetivo, como contraditório, ampla defesa e duplo grau 

de jurisdição. Assim, não se deverá admitir intervenções de amici curiae a torto e a direito 

por conta de uma “nova visão” ou “nova tendência processual”. 

Nesse sentido, para que nossa crítica se torne clara, é preciso que tracemos um 

quadro dessa nova tendência doutrinária. Passemos, portanto, a ela. 

O que vem sendo apontado no que toca à revisitação dos fundamentos do direito 

processual é que este não pode mais se limitar a um modelo de resolução de conflitos 

individuais, devendo seguir, dessa forma, as lições de Mauro Cappelletti sobre o fenômeno 

da massificação, o qual, alterando a natureza dos conflitos, acarreta a necessidade de uma 

profunda metamorfose no direito processual, de modo que devemos ter uma “nova atitude 

em relação à justiça” numa “mudança radical na hierarquia de valores servida pelo 

processo civil”, uma vez que “a preocupação fundamental é, cada vez mais, com a „justiça 

social‟, isto é, com a busca de procedimentos que sejam conducentes à proteção dos 

direitos das pessoas comuns”.
553

 Nessa esteira, Scarpinella ressalta que  

[...] não se trata, aqui, de conflitos entre um indivíduo contra o outro ou, no 

máximo, de um pequeno grupo de indivíduos em face de outro pequeno grupo. 

Trata-se, bem diferentemente, de verificar em que medida o Estado-juiz tem 

condições de lidar com conflitos que envolvem grupos mais ou menos 

organizados e, muitas vezes, em que condições podemos imaginar o Estado-juiz 

pacificando conflitos a partir de interesses que nem conseguem ser 

individualizados ou fruíveis individualmente, que nem conseguem organizar-se 

minimamente porque nada têm em comum.
554

 

Ocorre que, além dos direitos coletivos, para os quais o sistema processual de 

alguma forma se preparou, há situações jurídicas que restam desamparadas pelo aparato 

judiciário, especialmente questões relativas aos direitos de minorias
555

 para as quais o 

acesso à representação política nas Casas Parlamentares é bastante restrito, de modo que 

dificilmente seus direitos são reconhecidos nessa sede. Daí a transformação do exercício da 

função jurisdicional
556

 por meio da participação de grupos tradicionalmente excluídos,
557
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 MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 106. 
553

 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça, p. 93. 
554

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 82. 
555

 “Litigation became the primary mechanism for championing minority rights that were difficult to obtain 

in other political venues. Not suprisingly, increased amicus participation ensued” (SIMMONS, Omari Scott. 

Picking Friends From the Crowd: Amicus Participation as Political Symbolism, p. 194). 
556

 “The modern process of amicus curiae participation is a form of political symbolism reflecting the 

Supreme Court‟s irreconcilable role in American democracy as a quasi-representative policy-making 
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transmudando o processo em uma poderosa via de manifestação política.
558

 Nesse 

contexto, pode-se apontar a ADPF 132/RJ que posteriormente foi convertida na ADI 

4.277, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como situação 

juridicamente tutelável, exercendo papel que tradicionalmente caberia às Casas 

Parlamentares, mas que, pela dificuldade de penetração de certas questões na arena 

parlamentar, acabam elas sendo discutidas nas Cortes, única porta de acesso a certos 

seguimentos da sociedade da qual podem se socorrer para ter acesso às instituições 

públicas.  

Assim sendo, conforme aponta Luiz Guilherme Marinoni, o processo deve se 

pautar por um novo paradigma que conduza as cortes a comunicar-se com os valores 

dispersos pela sociedade para bem aplicar o direito. Com isso, o conceito de relação 

jurídica processual, que foi o sustentáculo para a construção da autonomia do direito 

processual, encontrar-se-ia em crise, uma vez que sua pretensa neutralidade ignoraria as 

necessidades das partes e as peculiaridades dos casos concretos.
559

 

Com efeito, para essa tendência doutrinária, o conceito de processo fundado na 

relação jurídica processual, tal como querido por Oskar von Bülow – “el proceso es una 

relación de derechos y obligaciones recíprocos, es decir, una relación jurídica”
560

 –, 

encontrar-se-ia superado por uma nova visão de processo pautada pelos direitos 

                                                                                                                                                    
institution. Specifically, this political symbolism reassures the public, particularly vulnerable groups, of the 

Court‟s democratic character. Amicus participation dispels external public criticism that undermining the 

Court‟s independence. Ultimately, the Court‟s institutional legitimacy rests upon the dual pillars of indepence 

and inclusion” (SIMMONS, Omari Scott. Picking Friends From the Crowd: Amicus Participation as Political 

Symbolism, p. 185). 
557
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fundamentais. Assim, o processo alçaria a uma posição de instrumento político de 

participação popular, uma vez que a sociedade democrática passa a exigir uma atuação 

estatal que transcenda a tutela de direitos individuais e passe a efetivar direitos 

fundamentais.
561

 

Por fim, esse novo modelo de processo seria reforçado na medida em que cada vez 

mais cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados – que conferem maior liberdade 

ao juiz – são formulados pelo legislador, de sorte que surge a necessidade, por parte do 

juiz, de se comunicar com os valores dispersos pela sociedade para bem aplicar a norma. 

Assim sendo, nas palavras de Scarpinella,  

[...] o fenômeno de alteração do paradigma do litígio tradicional de cunho 

individual e privatístico para um modelo diferenciado de resolução de conflitos 

em que o Judiciário assume, conscientemente, o papel de controlador e, em 

alguns casos, de realizador de políticas públicas ou, quando menos, de interesses 

que dizem respeito ao Estado e à coletividade como um todo.
562

 

Com efeito, uma vez exposta essa nova tendência doutrinária, e ainda que nos 

pareça correto entender por uma generalização do amicus curiae no Novo Código de 

Processo Civil, tal como destacam Silva,
563

 Pinto,
564

 Scarpinella
565

 e Santos,
566

 entendemos 

que a regulamentação da figura não poderá se dar à revelia dos princípios do processo 

tradicional, justamente porque percebemos tal tendência restrita a isso, isto é, uma 

tendência, de modo que, seja no tocante à legitimação, às funções, seja quanto à sua 

atuação em juízo, o amicus curiae não poderá descurar das bases processuais que hoje 

vigem. Tendo isso em mente, seguiremos uma sequência lógica que nos leve a melhor 

compreender o amicus curiae para o direito brasileiro. Assim, exploraremos as funções que 

o instituto já desempenha ou poderá desempenhar no Brasil, e, em seguida, como devem 

ser entendidas sua natureza jurídica e as consequências dessa natureza para o direito pátrio. 
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4. FUNÇÕES DO AMICUS CURIAE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Feita a introdução, cabe, agora, prosseguirmos a análise perquirindo as funções que 

desempenha ou desempenhará o amigo da corte no direito pátrio.  

 

4.1 Função de aperfeiçoamento da decisão 

 

A exposição de motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil, apresentada 

ao Senado Federal em 8 de junho de 2010, trouxe explicitamente referências ao amicus 

curiae, mas especialmente no tocante aos objetivos que o legislador pretendeu imprimir ao 

instituto. Nesse sentido, disse a Comissão:  

Por outro lado, e ainda levando em conta a qualidade e satisfação das partes com 

a solução dada ao litígio, previu-se a possibilidade da presença do amicus curiae, 

cuja manifestação, com certeza tem aptidão de proporcionar ao juiz condições de 

proferir decisão mais próxima às reais necessidades das partes e mais rente à 

realidade do país.
567

 

Relacionando o amicus curiae à satisfação das partes, Soares e Winkler entendem 

que a sociedade fica insatisfeita quando não participa do processo, de modo que  

[...] naturalmente há um ganho significativo na solução de controvérsias, com 

foco importante no plano material, quando o julgamento é balizado por 

esclarecimentos de um terceiro notório conhecedor da realidade sub judice, 

realidade essa que não são de entendimento e compreensão uniformes entre os 

julgadores, mas que tendem a outorgar melhor com conhecimento da matéria.
568

 

De fato, com a Exposição de Motivos, ficou bastante claro que se justifica o amicus 

curiae, no direito brasileiro, como forma de “aprimoramento da tutela jurisdicional”, pelo 

reconhecimento de que o tribunal, por vezes, não dispõe de todo o conhecimento 

necessário para o proferimento da decisão mais adequada à solução do conflito.
569-570

 

Nesse mesmo sentido se coloca Scarpinella, o qual foi seguido pela Comissão que 

elaborou Anteprojeto, dado ter sido expressamente por ela citado na Exposição de 

Motivos. Portanto, diz o autor que é função do amicus “viabilizar o proferimento de uma 

decisão ótima que atenda, da forma mais equilibrada possível, os anseios difusos da 

sociedade”.
571

 Com efeito, entende o professor da Pontifícia Universidade Católica que tal 
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situação se entrelaça ao princípio da cooperação, de modo que se busca o fornecimento de 

“elementos e informações úteis para apreciação da questão litigiosa, contextualizando-a 

adequadamente, para seu melhor julgamento”.
572

 

O princípio da cooperação também é salientado, nesse contexto, por Cabral, na 

medida em que sua manifestação é voltada a configurar “colaboração para uma solução 

justa”,
573

 isto é, sua atuação se caracteriza pela cooperação e coparticipação como nova 

exigência ou novo paradigma do princípio do contraditório. 

Pretende, então, Scarpinella que a busca da produção da melhor decisão, pelo 

amicus curiae, se dê na medida em que ele auxilia o magistrado a “capturar 

adequadamente os valores e os elementos informativos dos diversos tipos jurídicos que 

tanto caracterizam as normas jurídicas mais recentemente”.
574

 Ou, como quer Pereira,  

o necessário, [...], é abrir ocasião para que, direta ou indiretamente, o terceiro 

possa contribuir para uma decisão justa, especialmente impedindo desafortunado 

resultado ao interesse público.
575

 

Não é por outro motivo que mesmo a doutrina americana ressalta que os memoriais 

apresentados pelo amicus curiae são muitas vezes mais do que apenas um auxílio para que 

se chegue à melhor e mais acurada solução legal,
576

 o que é resumido pela seguinte 

expressão utilizada por Ennis: “(o amicus) não é apenas a cobertura do bolo, mas o próprio 

recheio” (“[...] are not simply icing on the cake, but instead are often the cake itself”).
577

 

Essa ideia parece ser sublinhada por Razaboni ao tratar do direito brasileiro, pois, 

segundo a autora, o amicus curiae traria maiores condições de se chegar a uma solução 

justa, ao passo que pela participação nas discussões judiciais de interesse público o 

instituto propiciaria corretivos a falhas argumentativas e a eventual ausência de 

representação.
578

 

Deveras, aparenta ser quase uníssona a doutrina quanto à função de aprimoramento 

da decisão proporcionada pelo amicus curiae. Medina, contudo, parece ser uma das poucas 

autoras que lançam um olhar crítico sobre a questão, indicando que o critério de justeza de 

uma decisão é algo tão subjetivo que a intervenção deve ser vista com cuidado.
579

 Diante 
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disso, pergunta a referida autora: “justo para quem?”.
580

 Com efeito, as partes no processo 

buscam, cada qual, a satisfação de interesses pessoais, de modo que o aprimoramento 

somente seria certo se se garantisse um perfil neutro por parte do amicus, o que, como se 

verá em tópico mais adiante, não é o caso. 

Com isso, ressalta Medina que, por “aperfeiçoamento” se deve entender que o 

amicus aproxima o juiz da sociedade indicando as preferências interpretativas dos diversos 

seguimentos sociais.
581

 Desse modo, concluímos haver um incremento do debate na seara 

judicial, porém acrescentamos que essa informação deverá ser vista com cautela ou, até 

mesmo, com desconfiança pelo órgão judicante. 

 

4.2 Função de colaboração  

 

Talvez como função complementar à de aprimorar a decisão, exista, mesmo no 

direito brasileiro, tal como aponta a doutrina, a função de colaboração desenvolvida pelo 

amicus curiae. 

Aqui tratamos daquela que muito provavelmente foi a primeira função 

desempenhada pelo instituto, qual seja a função de shepardizing, da qual falou-se no tópico 

destinado às origens históricas do instituto. 

Essa atuação consistia em auxílio descompromissado, alertando sobre erros 

manifestos no processo ou trazendo a indicação de leis e precedentes, bem como a 

evolução da ratio decidendi, que, porventura, tenha sido ignorada pelos juízes.
582-583

 

Essa função, ainda que antiga, mostra-se muito atual para o direito brasileiro, 

segundo pontua Scarpinella,
584

 pois, tendo o amicus, por função, o papel de identificar 

precedentes, estaria ele dando cumprimento ao que está prescrito no art. 926 e seguintes da 

Lei 13.105/2015. Ou seja, prevendo a Lei que “os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, o amicus curiae será instrumento 

intimamente ligado a fazer com que os tribunais se atenham “às circunstâncias fáticas dos 

precedentes que motivaram sua criação” (art. 926, § 2.º, do CPC).  

Nesse sentido, ressalta o autor que, mesmo diante da tecnologia atual que permite a 

fácil indicação e constatação de precedentes, essa função do amicus ainda se revela 
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importante, uma vez que este também ajudaria na interpretação e aplicação do precedente. 

Salientamos, contudo, que a importância parece-nos outra. Ocorre que, por força do art. 

927, o precedente no direito brasileiro ganhou eminente destaque, de modo que, devendo 

os juízes e tribunais observar os precedentes e havendo a possibilidade de cabimento de 

reclamação, conforme o art. 988, existe notável tendência de considerável aumento 

numérico em seu uso.  

Dessarte, o amicus deverá funcionar como contrapartida necessária da “teoria dos 

precedentes à brasileira”, seja para evitar sua aplicação indevida, seja para casos em que, 

apesar de devida, sua aplicação não ocorra.  

Diante disso, é possível dar um sentido brasileiro ao que no direito inglês antigo 

denominava-se “preserving the honour of the court”, assunto do qual se tratou na origem 

histórica do instituto, isto é, a preservação do prestígio e da honra da corte, o que se dá 

quando ocorre a preservação da competência do tribunal (art. 988, I, do CPC) ou pela 

garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 988, II, do CPC). É o que se pretende 

quando se fala em função de colaboração do amicus. Em outros termos, que sejam evitados 

erros de julgamento, garantindo o bom andamento do processo ao manter a consistência e a 

coerência da jurisprudência. 

 

4.3 Função democrática, de inclusão ou de pluralização dos debates  

 

Cabral ressalta o surgimento de uma tendência de leitura publicística do direito 

processual, de modo a identificar as funções do Estado com aquelas do processo judicial. 

Nesse sentido, destacar-se-ia o escopo político de permitir a participação do indivíduo na 

vida política do País e também na vida do processo.
585

 

Esse raciocínio em alguma medida parece ser endossado por Dinamarco, que, ao 

tratar da ação popular, fala em “institucionalizar a participação do indivíduo na 

determinação dos destinos da sociedade política. Eis outro escopo político da jurisdição e 

do sistema processual”.
586

 

Portanto, de acordo com Santana, por conta das ondas de acesso à justiça,
587

 

passou-se a reclamar, nos processos jurisdicionais, maior participação democrática, 
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permitindo à sociedade atuação mais próxima tanto no controle como na reparação de 

lesões à ordem constitucional.
588

 

Essa posição também parece ser adotada por Corrêa, uma vez que entende o autor 

que a legitimação democrática passa por dois momentos: um em que se admite que a 

participação seja por meio do amicus ou em audiências públicas, e outro com a efetiva 

atenção conferida pela corte aos dados aportados pelo cidadão. Com isso seria possível 

uma “verdadeira pluralização argumentativa e informacional do Tribunal”.
589

 

Realmente, a ampla participação da sociedade civil na interpretação da Constituição 

significa, para Contijo, o “amadurecimento das instituições e o fomento do debate acerca 

da democratização da jurisdição constitucional”.
590

 Logo, consistiria o amicus curiae em 

prática inovadora a permitir o processo de abertura da hermenêutica constitucional.
591

 

Assim, o amicus, nesse cenário, passa a ser o “canal de comunicação” entre a sociedade e o 

sistema estatal, possibilitando a concretização de uma verdadeira “sociedade aberta de 

intérpretes”.
592

 

Com efeito, a função de acesso, para Contijo, é resumida com as seguintes palavras:  

O amicus curiae possui o papel de conferir democratização da interpretação 

constitucional, na medida em que cidadãos, grupos, órgãos estatais, sistema 

público e mídia orientam de forma consciente a compreensão e a exteriorização 

de um sentido de uma norma, porque é impensável uma interpretação da 

Constituição sem esses atores ativos, pois aquele que vive no contexto regulado 

por uma norma é, ao mesmo tempo, elemento resultante e formador da sociedade 

aberta, sendo um intérprete dessa norma, muito mais ativo do que se supõe no 

processo hermenêutico, em virtude de os critérios de interpretação constitucional 

serem mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade.
593

 

Realmente não são poucos os autores que, ao se depararem com a função de acesso, 

democrática ou pluralista do amicus, fazem referência às ideias de Peter Häberle. Parece-

nos que, em resumo, a teoria da “sociedade aberta de intérpretes” significa que aqueles que 
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vivem sob tais e quais normas devem, de alguma forma, poder contribuir para com sua 

interpretação, num verdadeiro mecanismo de descoberta do direito.
594-595-596-597

 

Inclusive aponta Medina que a participação conferida pelo amicus curiae 

conseguiria, nos processos objetivos, dar solução a um paradoxo, isto é, uma vez que tais 

processos têm um rol de legitimados muito restritivo, o que impediria uma maior abertura 

à participação, esse aspecto teria sido compensado pelo amicus curiae, que permitiu 

alcançar inclusão participativa nesses processos.
598

 

Diante disso, dá-se ampliação do debate por conta da participação do amicus, não 

tanto em razão das informações ou argumentos, mas pelo diálogo que se estabelece entre 

diversos grupos e segmentos sociais de modo a conscientizar o magistrado sobre a 

realidade social, seu dinamismo, os grupos que a compõem e seus interesses.
599

 

Pontua, nesse sentido, Scarpinella que a função democratizadora do amicus curiae 

é aquela de permitir a manifestação dos sentimentos da sociedade quando diante de 

questões percebidas como relevantes. Assim, ressalta o autor que em casos em que haja 

grande número de intervenções deverá o tribunal de alguma forma ouvir a sociedade.
600

 

Destaca ademais Scarpinella a existência de valores conflitantes na sociedade 

brasileira, de sorte a não haver espaço, na atual conjuntura constitucional, para que os 

julgadores desconsiderem questões relevantes da sociedade. Portanto, essa “lacuna” de 

representação deve ser preenchida pela oitiva daquilo que o autor denomina “vozes da 

sociedade”.
601

 Diante disso, a intervenção do amicus acaba por conduzir a um mais amplo 

debate, por ser ele, historicamente, um dos veículos pelos quais essas vozes passam ao 

plano processual.
602

 

Na mesma linha de Scarpinella, Silvestri indica que o amicus pode ser um ótimo 

método de dar voz àqueles interesses supraindividuais que acabam por restar excluídos de 

meios processuais que os tutelem devidamente (“amici curiae potrebbe constituire un 
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valido metodo per dare voce a quegli interessi superindividuali che nel nostro ordinamento 

restano esclusi”).
603

 

Em outras palavras, a função de acesso também serviria para lidar com o problema 

de sub-representação de interesses que eventualmente podem ser afetados pela decisão.
604

 

Dessarte, o amicus faz as vezes de um representante de interesses, os quais, dispersos pela 

sociedade, podem não ser devidamente considerados no processo, daí consistir numa forma 

democrática de manifestação.
605

 

Del Prá, por sua vez, entende que essa perspectiva democrática da função do 

amicus representaria um direito próprio seu de manifestação em questões de 

transcendência coletiva.
606

 Tal situação, sob o enfoque do acesso à justiça, refletiria a 

intenção do legislador em dar vazão a interesses para os quais faltam instrumentos 

processuais que lhes permitam efetivação.
607

 

De fato, as considerações de Del Prá parecem dar um passo em direção ao que 

ensina Garcia ao reputar a participação do amicus como uma forma de liberdade de 

expressão, de modo que é importante salientar haver limites à livre manifestação no 

contexto de litígios judicializados (como, por exemplo, a capacidade processual prevista no 

art. 78 do CPC), não se podendo confundir a função democrática do amicus curiae com um 

discurso político feito nas ruas.
608

 

Esta última observação afigura-se-nos relevante dado que o instituto pode ser 

utilizado com finalidades “democráticas” bastante distintas da mera participação. Ressalta 

Garcia, nesse sentido, que muitas vezes a participação do amicus é usada por grupos que 

buscam dar notoriedade a certas questões, tentando mobilizar a sociedade ou mesmo seus 

próprios membros a agir de modo mais atuante. Assim, o papel do amicus curiae também 

seria democratizador na medida em que permita que um determinado grupo demonstre seu 

cometimento a certa causa.
609
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Carvalho, por seu turno, também parece dar suporte a essa ideia na medida em que 

a pluralidade representada pelo amicus na seara judicial é um meio de pressão social sobre 

as instituições, o que as fortalece enquanto elas efetivarem direitos.
610

 

Medina, no entanto, analisando criticamente a intervenção do amicus, não entende 

que o perfil democrático seja componente fulcral dessa modalidade interventiva. Ressalta a 

autora que, sendo o juízo de admissibilidade discricionário, isto é, decidindo o relator pela 

admissibilidade ou não do amicus, sem possibilidade de recurso (art. 138 do CPC), o 

aspecto de pluralização seria apenas eventual, ou seja, sendo permitida a participação, 

ocorrerá maior democratização, do contrário, não.
611

 

Com a devida vênia não nos parece essa a posição mais acertada. Como já se 

ressaltou, o caráter democratizador vai além da participação efetiva, isto é, podem 

segmentos sociais pretender atrair a opinião pública para dada causa, ou mobilizar seus 

próprios membros, ou mesmo, tão somente, pretender a admissibilidade de recurso especial 

ou extraordinário. Ou seja, grupos, associações, entes dos mais diversos, ainda que tenham 

seu acesso negado, podem ter seus interesses satisfeitos, por exemplo, ao atraírem a 

atenção da corte para a importância de certo caso para que seja admitido o recurso 

extraordinário, o que pode ocorrer pelo mero pedido de admissão de vários grupos, 

independentemente de sua aceitação. 

Em resumo, a ideia de democratização do amicus curiae decorre de sua 

participação, a qual pode se dar em diferentes intensidades. Mesmo quando tem seu acesso 

negado, em alguma medida, mesmo que ínfima, o amicus curiae participa do processo, 

situação que ficará clara mais adiante quando tratarmos do amigo da corte como 

“barômetro social”.  

 

4.4 Função Informacional (teoria informacional)  

 

Quanto à função de informar, parece-nos que ela pode ser subdividida em, ao 

menos, quatro subcategorias, quais sejam: (1) a de apresentar argumentos novos não 

trazidos pelas partes; (2) a de reforçar os argumentos apresentados por uma das partes, 

como forma de compensar uma argumentação deficiente; (3) informar sobre os efeitos e 

implicações da decisão para fora do processo; e (4) sinalizar para a corte a importância do 

caso. 
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4.4.1 Função informacional (1): argumentos novos 

 

Sob a denominação de “argumentos novos”, incluímos, de um lado, como quer 

Almeida, as “informações não apresentadas pelas partes, mas que poderiam proporcionar 

um resultado mais satisfatório ao processo judicial”.
612

 E, de outro lado, informações como 

as apontadas por Ferraz, quais sejam 

[...]  informações em torno de questões essencialmente jurídicas intrincadas, 

controvertidas e complexas, sobre as quais pudesse ter dúvidas sobre os critérios 

adotados para a interpretação do caso e que pudessem levar à repercussão 

negativa para a sociedade.
613

 

Assim, a função informacional desempenhada pelo amigo da corte pode se dar de 

duas formas: (1) tanto num caráter de informações ordinárias que bem poderiam chegar ao 

juiz por outros meios, isto é, tal como ressalta Scarpinella, a manifestação de 

“sentimentos”
614

 ou, no mesmo sentido, Criscuoli quando pontua o fornecimento de um 

“argumento apaixonante” (“appassionante argomento”).
615-616

 E, (2) com caráter técnico, à 

luz do que se passa com o perito, mas numa situação peculiar por tratar-se de questão 

técnico-jurídica, de modo a melhor municiar o magistrado no desempenho de sua tarefa 

hermenêutica. Não é por menos que salienta Criscuoli o fato de as cortes nem sempre 

conhecerem o enorme material jurídico que as cercam (“le Corti, cioè, non sempre sono in 

grado di conoscere o districarsi nell´enorme massa del materiale giudico”).
617-618

 

Tal postura parece refletir aquilo que intentou o legislador no caput art. 138 da Lei 

13.105/2015 ao elencar como hipótese de cabimento do amigo da corte a “especificidade 

do tema objeto da demanda”, isto é, pela tecnicidade, complexidade e especificidade da 
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matéria sobre a qual se trata de decidir, o juiz percebe a necessidade de compreender 

aspectos que lhe escapam ao conhecimento.  

De fato, a questão deverá apresentar complexidade sobre um ou ambos os aspectos. 

Ou o próprio magistrado sente a necessidade de aprofundamento de seu conhecimento ou, 

ainda que bem domine o juiz a matéria, importa que seja sua tecnicidade submetida ao 

contraditório, sob pena de violação ao art. 10 da mesma lei, o qual prescreve ser defeso ao 

juiz decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de manifestação.  

O que se destaca nesse ponto é a parte final do dispositivo, isto é, “ainda que se 

trate de matéria a respeito da qual deve decidir de ofício”. O novo Código de Processo não 

é exceção à antiga regra iura novit curia, mas, por meio dessa regra, é criado um 

mecanismo de maior segurança para as partes e terceiros, os quais não deverão ser 

surpreendidos por um imbricado raciocínio jurídico, ainda que bem conhecido e detalhado 

pelo juiz.  

Portanto, poderá o magistrado valer-se de terceiro para que o auxilie na prospecção 

de dados (fáticos ou jurídicos), o que, a nosso ver, decorre de seus poderes instrutórios, de 

modo a lhe permitir a elucidação de aspectos da causa como critério de certeza e segurança 

da tutela jurisdicional.
619-620

 

Uma última observação que releva fazer neste ponto é sobre interessante 

experimento realizado nos Estados Unidos por Collins, Corley e Hamner.
621

 Desconfiados 

de que na maioria dos casos os amici curiae poderiam apenas repetir os argumentos das 

partes, pouco ou nada contribuindo para maior entendimento do caso, os autores 

resolveram submeter grande quantidade de memoriais e documentos apresentados por 

amici curiae a programas eletrônicos desenvolvidos para detecção de plágio. Desse modo, 

os pesquisadores tomaram os casos decididos pela Suprema Corte americana entre 2002 e 

2004, o que significou analisar por volta de 50.000 documentos.  

Os resultados do experimento mostraram que apenas 2,4% dos memoriais repetiam 

a parte autora, e 1,7% repetiu os argumentos do polo passivo. Logo, concluem os autores 

                                                 
619

 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e o poder 

instrutório judicial, p. 232. 
620

 Medina fala, nesse ponto, no oferecimento de “alternativas interpretativas”, uma vez que aspectos não 

presentes no processo passarão a integrá-lo (MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 89). 
621

 Cf. COLLINS JR., Paul M; CORLEY, Pamela C.; HAMNER, Jesse. An Investigation of Repetition in 

U.S. Supreme Court Amicus Curiae Briefs. 



131 

 

ser cabível afirmar que o amicus curiae, de maneira geral, oferece à corte argumentos 

originais.
622

 

 

4.4.2 Função informacional (2): argumentos para reforçar a posição de uma 

das partes 

 

Aponta Simmons que uma das funções do amicus é aquela de reforçar os 

argumentos apresentados diante da corte, especialmente quando falta a uma das partes 

principais talento ou desenvoltura suficientes para bem atuar no processo. Nesse sentido, a 

argumentação do amicus pode tanto recrudescer a deficiente representação de uma das 

partes ou mesmo apresentar argumentos inéditos.
623

 

Portanto, parte da doutrina parece sustentar o uso do amicus curiae como 

mecanismo de compensação de eventuais desigualdades das partes no processo. Isto é, 

identificando a igualdade processual com a efetividade, de acordo com Cappelletti, temos 

que  

[...] a efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia 

ser expressa como a completa “igualdade de armas” – garantia de que a 

conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 

antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, 

no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos.
624

 

Nesse sentido, considerando que, perante a lei, aos litigantes são ofertadas as 

mesmas oportunidades, resta concluir que o amicus curiae funcionaria como instrumento 

de superação de obstáculos, ou seja, critérios discriminatórios, os quais, vindos de fora do 

processo, geram fragilidades que podem tornar inócua a atuação dos litigantes. Fernanda 

Tartuce identifica essas fragilidades com o conceito de vulnerabilidade, isto é, com a noção 

de suscetibilidade, o que significa a posição mais fraca de um dos lados de uma questão.
625

 

No entanto, não nos parece que o amigo da corte possa funcionar como meio de 

superação das limitações pessoais, especialmente no tocante à capacidade argumentativa 

das partes. De fato, essa situação pode ocorrer no caso em concreto quando eventualmente 

a parte menos talentosa no dinamismo processual venha a ser assistida pelo amicus, 

contudo essa situação é muito mais casuística do que uma finalidade do instituto. 
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Nesse sentido, parece caminhar a ponderação de Silvestri, de modo que o amicus, 

com interesses próprios, mas não completamente indiferentes ao das partes, pode exercer 

função informativa (“l‟intervento dell‟amicus curiae da un lato potrebbe portare a 

conoscenza del giudice l‟esistenza di interessi non coincidenti con quelli fatti valere dalle 

parti, ma non indifferenti all‟esito della causa e, dall‟altro lato, svolgerebbe una funzione 

informativa di carattere generale e nell‟interesse della giustizia”).
626

 

Também Medina, sobre esse assunto, tratando do direito brasileiro, fala em 

distribuição assimétrica de informações, de modo que pode o amicus curiae ser tanto um 

mecanismo mitigador quanto potencializador de eventual vantagem ou desvantagem 

informacional das partes.
627

 A autora, assim, considera que, ao intervir, o amicus provoca 

um redesenho dos vetores de informação que compõem o processo, a depender de a quem 

aproveita a informação por ele introduzida. Nesse sentido, como maneira de resolver o 

problema de eventual desequilíbrio que o amicus curiae pode vir a causar no processo, a 

autora propõe a adoção, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de audiências públicas, 

como as utilizadas na ADI 3.510 e nas ADPF 54 e 101 em que foi aberto espaço para que 

todos aqueles que pretendessem se manifestar pudessem fazê-lo.
628

 

A nosso ver, o amicus pode vir reforçar a posição de uma das partes, do que não se 

segue que o será da parte mais fraca. Essa interpretação parece ser reforçada pelas 

ponderações de Piper, o qual, considerando a transição da intenção do amicus curiae, 

saindo de uma postura neutra para adquirir uma fisionomia adversarial, parcial, ou 

partisan, sinaliza que é recomendável que seja ele admitido não quando uma das partes 

apresentar alguma fraqueza ou falta de talento em sua atuação, mas, que o seja, 

especialmente, quando detiver um interesse peculiarmente diferenciado daqueles dos 

litigantes.
629

 

É nesse sentido que é possível falar na importância do amicus como um meio para 

que terceiros, que têm interesse mais consistente, possam adentrar no processo 

apresentando suas razões. Com isso, seguimos a análise com a próxima espécie de função 

informacional, qual seja aquela concernente aos efeitos da solução do litígio. 
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4.4.3 Função informacional (3): informar os efeitos das decisões 

 

Muitos dos casos, especialmente aqueles decididos por cortes superiores, envolvem 

matérias que afetam muito mais pessoas do que aquelas diretamente submetidas ao 

processo. Por conseguinte, informação relevante a ser aportada pelo amicus é aquela de 

mostrar para as cortes os possíveis impactos da decisão.
630

 

Flango, diante disso, ressalta que, justamente porque as decisões das cortes geram 

efeitos para além das partes do processo, é tão importante a atuação do amicus curiae. Ou 

seja, caberá a ele a função de informar a corte sobre esses possíveis reflexos, isto é, dá ele 

voz a pessoas que não estão no processo, mas que podem vir a ser afetadas por sua decisão. 

Assim, nessa conjuntura, poderá o amicus explicar como a interpretação de um dado 

estatuto ou norma se insere num quadro mais amplo, ou mesmo indicando casos pendentes 

que serão diretamente afetados pela decisão que se trata de tomar.
631

 

O Brasil, como bem aponta Silva, seguindo Moraes,
632

 não é exceção a essa 

situação. Ressalta o autor que a  

[...] função primordial do amicus curiae é juntar aos autos pareceres ou 

informações com a finalidade de trazer matérias importantes à decisão, assim 

como dados acerca dos reflexos da decisão a ser proferida em determinado 

público-alvo.
633

 

No mesmo sentido manifesta-se Pereira, de modo que o amicus deverá ajudar a 

corte portando informações para que esta profira uma decisão apropriada, o que significa 

que ela não poderá deixar que fique ao relento interesse público ou interesse privado de 

terceiro que seja atingido pela decisão ou solução da controvérsia.
634-635

 

Por fim, Collins, ao tratar dos argumentos trazidos pelo amicus, ressalta que os 

memoriais, muito mais do que apontarem soluções, são geradores de maiores problemas e 

ambiguidades na aplicação do direito. Por certo, nos casos em que não existe esse tipo de 

participação, há, apenas, duas perspectivas para que os juízes considerem, isto é, aquelas 
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apresentadas por autor e réu. Quando, no entanto, intervém o amicus, a corte passa a 

receber informações que extravasam os escopos do conflito individual, de modo que tal 

situação provoca os juízes a serem mais zelosos no tocante a eventuais efeitos políticos ou 

sociais que decorrerão de suas decisões.
636

 

 

4.4.4. Função informacional (4): indicação de casos importantes 

 

Aqui o amicus curiae argumenta em seus memoriais em prol da relevância do caso 

para que a corte entenda por merecer ser ele julgado no mérito. 

Merrill
637

 e Flango
638

 ressaltam que essa mesma informação também pode ser 

abstraída apenas do número de amici curiae que pleiteiam sua intervenção, qual seja a 

identificação de casos relevantes. Sendo assim, a participação do amicus providencia ou, 

ao menos, sinaliza, para a corte que o caso tem relevo político, social ou econômico, de 

modo que o número de grupos que pleiteiam seu ingresso é, talvez, o melhor indicador 

quantitativo de que o caso merece ser analisado.  

No mesmo sentido se coloca Scott, o qual ressalta que a simples presença numérica 

de amici curiae já é capaz de revelar para a corte haver um rol mais amplo de interesses 

afetáveis, em tese, pelo caso.
639

 

Essa situação, bastante reconhecida na doutrina americana no writ of certiorari, não 

é de nenhum modo estranha à realidade brasileira. Nesse sentido, o § 4.º do art. 1.035 da 

Lei 13.105, que trata da repercussão geral do recurso extraordinário, prescreve que o 

relator poderá admitir a manifestação de terceiros nesta fase:  

[...] o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de 

terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse contexto, não apenas há que falar em dois níveis de informação, como 

também na informação oferecida quando sequer o amicus é admitido a se manifestar. Em 

outras palavras, os dois níveis de informação referem-se a que possa o amicus se 

manifestar na admissão do recurso – apreciação da repercussão geral – e no mérito, isto é, 

quando do julgamento do recurso. Todavia, além disso, ainda que não seja o terceiro 

admitido a participar da análise da repercussão geral, o grande número de pedidos de 
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ingresso, sem dúvida, indicará, por si só, que alguma repercussão o caso apresenta. Este 

último caso, contudo, foge à função de informar, integrando o que chamamos função de 

“barômetro social”, a qual será tratada em seguida. 

 

4.5 Função de barômetro social (teoria dos grupos afetados e „me too briefs‟) 

 

A par da tradicional função da informar, outro fenômeno também se dá com a 

intervenção do amicus curiae, chamado, pela doutrina americana, de teoria dos grupos 

afetados (“interest group theory”), o qual consiste, pelo que pudemos perceber, em três 

situações: (1) coassinatura de um mesmo memorial por outras entidades e órgãos; (2) 

alianças entre mais de um grupo para a elaboração de um mesmo memorial; e (3) 

elaboração de memoriais que apenas repetem argumentos.  

Essa situação é considerada relevante por O‟Connor,
640

 pois, como explica Simard, 

há grupos que se veem afetados pelo julgamento e têm interesse em intervir. No entanto, 

muitos desses entes não dispõem de tempo, energia ou recursos para que apresentem 

autonomamente seu próprio parecer. Assim, ao coassinar dado memorial, especialmente 

em casos em que grande quantidade de entidades e associações o faça, o amicus passa a 

funcionar como um censo social acerca da opinião pública.
641

 

Nesse sentido, ressalta Collins que o memorial não é um meio isento de despesas 

para sua elaboração.
642

 Portanto, passa a ser interessante para grupos menores, ou que não 

estejam dispostos a arcar com grandes custos, unirem-se para elaboração conjunta de uma 

mesma peça processual, ou, mesmo, apenas coassinar memorial elaborado por associações 

de maior porte. Destaca o autor coalizações de grupos que possuem ideologia parecida, 

conduzindo a um maior ativismo, dentro da sociedade civil, para que se organizem.
643

 

No entanto, não só intervirá o amicus dessa forma por lhe faltarem meios ou 

recursos necessários. De acordo com Scott, pela teoria dos grupos de interesse (“interest 

group theory”), essa modalidade de participação pode ser usada intencionalmente como 

meio de mais incisivamente influir sobre o convencimento dos juízes. Pretenderá, então, o 

amicus, como estratégia, arregimentar o maior número possível de grupos e pessoas como 
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forma de indicar para a corte que a opinião pública é majoritária nesse ou naquele 

sentido.
644

 

Outro ponto que importa destacar é a busca de prestígio e experiência seja pela 

entidade que formula o memorial, seja pela que o endossa, ou mesmo pela que elabora 

peça própria repetindo argumentos das partes.
645-646

 Logo, a duplicação de argumentos, por 

mais que não seja de ajuda na construção da lógica jurídica que pautará o caso, será, de 

alguma forma, influente sobre o convencimento dos magistrados, na medida em que, 

conforme dados da pesquisa de Simard, os juízes têm interesse em saber quem assinou, 

quem participou e quem contribuiu para a elaboração do memorial.
647

 

É corrente a expressão “me too brief” na doutrina americana, o que quer dizer 

memoriais que não acrescentam nenhuma nova informação ou argumento senão aqueles já 

apresentados pelas partes ou outros amici curiae.
648

 

Collins chama essa situação – memoriais endossados por diversos grupos – de 

“barômetro social da opinião pública” (“barometer of public opinion on an issue”), de 

modo que, nesse ponto, o amicus passa a funcionar, para a corte, como um indicador da 

majoritária pressão pública naquele caso específico.
649

 

Esse contexto também é denominado na doutrina americana de teoria dos grupos 

afetados (“affected groups theory”), resumido por Simard com as seguintes palavras: 

Insofar as the Justices are assumed to try to resolve cases in accordance with the 

weight of public opinion, they should look to amicus briefs as a barometer of 

opinion on both sides of the issues. Moreover, the information that amicus 

convey about organized opinion is such that it can largely be assimilated simply 

by looking at the cover of the brief. The Justices can scan the covers of the briefs 

to see which organizations care strongly about the issue on either side. The fact 

that the organization saw fit to file the brief is the important datum, not the legal 

arguments or the background information set forth between the covers of the 

brief.
650

 

No Brasil, esse caso não é, de modo algum, incompatível. Nesse sentido, é nossa 

leitura daquilo que Scarpinella chama de “avalanche”
651

 de manifestações de amici curiae 
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no Supremo Tribunal Federal. Realmente parece-nos que a relevância, nesse cenário, é 

muito mais pela pressão social, o sentimento das massas, do que propriamente por 

argumentos lógico-jurídicos que poderão aduzir. 

No entanto, esta não é a posição de Scarpinella. Ressalta ele que, no direito 

brasileiro, não se devem admitir sujeitos que se limitem a “acompanhar” ou a “se reportar 

ao que já foi exposto pelas partes ou outros sujeitos”,
652

 pois, para tanto, não haveria a 

necessidade da criação dogmática do instituto no Brasil. Ademais, salienta que o amicus 

“deve trazer algo novo sob pena de ser indeferido”.
653

 

Nessa esteira, o autor não está desacompanhado. Krislov cita parecer do Comitê 

Judaico Americano que diz que, diferentemente da boa poesia, a repetição de argumentos 

no processo apenas conduz a aborrecimentos.
654

 

Outros autores, ainda especificamente no caso brasileiro, se mostram contrários aos 

“me too briefs”. Corrêa, por exemplo, entende que estes não devem ser aceitos para que se 

evite uma sobrecarga desnecessária nos tribunais.
655

 No mesmo sentido Reis, que identifica 

a falta de novidade nos argumentos do amicus como uma contribuição para a demora 

processual.
656

 E, por fim, Del Prá, inclusive, salienta que não se deve admitir o amicus que 

apenas reitere argumentos, pois fugiria ele de sua função primária que é o fornecimento de 

informações.
657

 

Assim, com o devido acatamento, discordamos destes autores, entendendo que, 

mesmo diante de repetição e mera reiteração de argumentos, o memorial mostra-se útil, na 

medida em que se não recrudesce os argumentos, ele porta uma informação nova, qual seja 

a de que tais e quais grupos se sentem afetados pela decisão e apoiam este ou aquele lado 

da controvérsia, como verdadeira carta aberta de interesses. 

Diante do exposto, seguimos Silva,
658

 Santana
659

 e Medina,
660

 as quais esposam o 

entendimento de que com a  

[...] simples reiteração dos argumentos da parte, mesmo que não apresente 

informações novas, o amicus curiae contribui para demonstrar em que medida a 
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decisão a ser tomada irá afetar segmentos que não estão figurando diretamente 

no processo. Por isso, ainda na hipótese de simplesmente reiterar os fundamentos 

de direito que já estão no processo, haveria uma utilidade no ingresso do amicus 

(grupo de interesses) que daria indícios acerca das preferências políticas do 

grupo social por ele representado.
661

 

Mas não só. Como já se ressaltou em tópico anterior, ainda que não pretenda o 

amicus, aqui, apresentar argumentos, sua tão só presença poderia ser um indicativo para a 

corte de que um dado caso é relevante e merece ser julgado no mérito, contribuindo o 

amicus, daí, na identificação e melhor apreciação, por exemplo, da repercussão geral do 

recurso extraordinário. 

Diante disso, abre-se caminho para a discussão sobre quão suscetíveis são as cortes 

às influências da opinião pública, especialmente diante dos possíveis papéis 

desempenháveis pelo amicus. Seriam elas mais inclinadas a atender argumentos legais e 

dados fáticos que bem construíssem um raciocínio lógico para bem decidir, ou, pelo revés, 

as cortes seriam mais sensíveis aos apelos majoritários da sociedade, demonstrando uma 

faceta mais politizada de sua atuação? 

Assim, antes de darmos continuidade à análise das demais funções do amicus 

curiae, quais sejam de lobby e de influenciar a corte, cabem algumas considerações acerca 

do processo de tomada de decisão para que bem se compreendam todas elas. 

 

4.6 Processo de tomada de decisão 

 

Como bem pontua Medina, tratando do direito brasileiro, a atuação do amicus 

curiae, especialmente quando busca ele influir no futuro proferimento judicial, está 

profundamente relacionado ao processo de tomada de decisão.
662

 

Assim, Kearney e Merril, visando compreender o amicus curiae, propõem 

hipóteses para determinar como a informação apresentada pelo amicus é capaz de influir 

no processo decisório. Esse estudo, como ressaltam os autores, não pode passar ao relento 

das teorias concernentes ao comportamento judicial.
663
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Portanto, o que se perscruta é se o amicus curiae tem o condão de incrementar as 

chances de sucesso dentro do processo judicial.
664

 

Para tanto, propõem os autores três caminhos para estudar a influência do memorial 

do amicus curiae: (1) modelo legal, ou seja, se o resultado do processo é determinado 

apenas ou majoritariamente por argumentos jurídicos; (2) modelo atitudinal, isto é, se o 

voto dos juízes é resultado de sua atitude, de sua ideologia; e (3) modelo dos grupos de 

interesse, em outras palavras, se é a opinião pública que determina o pronunciamento 

judicial.
665

 

 

4.6.1 Modelo legal   

 

Como o próprio nome sugere, o modelo legal consiste em entender que os juízes 

resolvem os litígios de acordo com o seu entendimento e os requisitos das fontes legais, 

isto é, a decisão judicial é produto da inter-relação entre fatos e o direito. Essa é, como 

salientam Kearney e Merrill, a concepção “oficial” de como as informações fornecidas 

pelo amicus curiae afetam as cortes.
666

 

Scott considera ser essa a visão tradicional, ou seja, o juiz visto como árbitro 

neutro, que deixa de lado suas preferências pessoais para julgar de acordo com a lógica 

jurídica, buscando descobrir a resposta legalmente correta para o caso.
667

 

Nesse sentido parece ser a posição de Bedaque, que entende consistir o ato de 

decisão em cognição, e não vontade, uma vez que  

[...] não tem o juiz [...] o poder de optar por uma entre várias soluções possíveis. 

Caso se verifiquem os pressupostos legais, a única alternativa é aquela prevista 

pela norma. É claro que quanto maior a imprecisão dos conceitos contidos na lei, 

tanto maior será a liberdade no exame desses requisitos. Essa circunstância não 

torna discricionário o ato judicial.
668

 

Assim, tratar da interpretação da lei pelo magistrado significa, segundo o autor, que 

apenas uma será a solução correta, isto é,  

[...] em última análise, deve-se distinguir poder discricionário de interpretação da 

lei, que consiste na busca de solução desejada pelo legislador, ou seja, daquela 

mais adequada à situação descrita no processo. Na verdade há apenas uma 
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solução correta, muito embora várias tecnicamente possíveis. Entre todas, cabe 

ao juiz escolher aquela que, em seu entender, representa a vontade da lei no caso 

concreto.
669

 

Nesse sentido, pelo modelo legal, o memorial apresentado pela amicus somente 

poderá influenciar a corte, ou seja, ser de considerável ajuda para a corte, na medida em 

que apontar matérias relevantes ou trouxer informações novas, isto é, aquelas ainda não 

aportadas pelas partes.
670

 

Tal posição parece ser a esposada por Scarpinella quando cita a posição do Ministro 

Joaquim Barbosa na ADIn 2.961, segundo a qual a admissão do amicus curiae parte de 

uma premissa básica, qual seja de que ele pluralize o debate, fornecendo novas 

informações.
671

 

É interessante ressaltar que, de acordo com Kearney e Merrill, o modelo legal é 

visto de maneira cética por parte da doutrina americana, uma vez que ele estaria aberto a 

manipulações e serviria como racionalizações posteriores de resultados já alcançados por 

motivações políticas.
672

 Essa posição parece se tornar mais saliente ao passo que se chegue 

mais próximo do topo da hierarquia do Judiciário, pois, diante dos casos julgados na 

Suprema Corte, raramente poder-se-á afirmar que a lei propicia grande previsibilidade do 

resultado.
673

 

Apesar da crítica, esse modelo prevê, em resumo, que as cortes, de um lado, serão 

bastante receptivas a memoriais que apresentem grande quantidade de informações, ou 

seja, que demonstrem os impactos e as implicações da decisão, sendo, daí, particularmente 

efetivos aqueles memoriais que providenciem informações mais relevantes, seja sob uma 

nova perspectiva, seja por destacar as consequências de uma dada interpretação legal, seja 

por fornecer dados sociais e científicos que não foram aduzidos pelas partes. De outro lado, 

as cortes repelirão memoriais que apenas reproduzam e reiterem argumentos, uma vez que, 

sob esse modelo, eles tão somente tumultuariam e sobrecarregariam o trabalho dos 

magistrados.
674

 

 

4.6.2 Modelo atitudinal  
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De acordo com o modelo atitudinal, os juízes têm preferências ideológicas 

prefixadas, de modo que o resultado do processo será o produto dessas preferências, 

servindo o conjunto normativo apenas como fundamentação para a decisão previamente 

tomada.
675

 Logo, não importa qual dos lados em uma disputa tenha os argumentos 

jurídicos mais compelidores, pois, pelo modelo atitudinal, sua decisão será pautada por 

atitudes e valores, que advêm de sua educação e experiência particulares.
676

 

Sob a perspectiva desse modelo, o amicus curiae deve ter pouco ou mesmo nenhum 

impacto sobre o resultado do processo, justamente porque a corte decidirá de acordo com o 

seu posicionamento ideológico, sua atitude política. Assim, o oferecimento de maiores 

informações pelo amigo da corte nada significará para os juízes.
677

 

Esse posicionamento parece ser condizente com o que expõe Kelsen com as 

seguintes palavras:  

[...] a questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos 

quadros do Direito a aplicar, a “correta”, não é sequer [...] uma questão de 

conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um problema da teoria do 

Direito, mas um problema de política do Direito.
678

  

De acordo com o referido autor, por conseguinte, não é possível falar em uma 

interpretação “correta”. 

Esse modelo, com ressaltam Kearney e Merrill, é bastante criticado, de modo que 

ele é retratado como uma caricatura, verdadeiro reducionismo do processo judicial. Apesar 

disso, sustentam os autores que, no tocante à Suprema Corte americana, esse é o modelo 

que melhor prevê os resultados.
679

 

Com efeito, dado que para esse modelo as informações do amicus pouco importam, 

será ele, estatisticamente, a hipótese nula, isto é, restará ele confirmado se, pela análise dos 

casos, o amicus curiae não tiver nenhum impacto sobre o resultado dos litígios.
680

 

Alguns autores, no entanto, apontam exceções a esse raciocínio. Os próprios 

Kearney e Merrill ressaltam a situação em que o amicus possa vir a aclarar os 

posicionamentos ideológicos numa dada causa. Todavia, salientam os autores que seriam 
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tão raros esses casos que estatisticamente a comprovação do modelo ainda se manteria pela 

ausência de influxos do amicus no resultado do processo.
681

 Collins, por sua vez, fala em 

recrudescimento, pelo amicus curiae, de argumentos ideológicos. Dessarte, juízes que 

ocupassem uma posição mais centralizada, sendo apenas levemente inclinados a uma dada 

atitude ideológica, entre os extremos de “liberal” e “conservador”, poderiam ser 

convencidos por meio de argumentos ideologicamente congruentes.
682

 Scott sublinha que 

esse modelo ainda permite que o amicus possa influenciar a corte, na medida em que ele 

reforça ou promove as preferências pessoais dos juízes. Isso posto, verificando-se o 

aumento de memoriais “liberais”, também ocorrerá o aumento das chances de que juízes 

“liberais” votem nesse sentido.
683

 

No tocante ao resultado, as pesquisas de Kearney e Merrill apontaram expressivas 

variações de sucesso da parte apoiada por amicus curiae. Sendo assim, essa teoria, modelo 

atitudinal, para os autores não é a que melhor responde à atuação do amicus em juízo.
684-685

 

No mesmo sentido foram as conclusões de Collins, que obteve, como resultado de 

sua pesquisa empírica, observando o impacto na decisão em função do número de 

memoriais protocolados, que o modelo atitudinal não seria o que melhor explica a 

intervenção do amicus curiae.
686

 

Scott, por seu turno, comentando os resultados das pesquisas de Steffensmeier, 

Christenson e Hitt, sugere que a predominância do modelo legal ou atitudinal dependeria 

tanto da habilidade do amicus como da ideologia da corte, isso porque, segundo 

Steffensmeier, os juízes responderiam de maneira diferenciada a poderosos amici curiae de 
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ideologia contrária, o que conduz a traços do modelo atitudinal no processo que parece, de 

maneira geral, ser mais bem explicado pelo modelo legal.
687

 

Dessa forma, Scott, analisando os casos julgados pela Suprema Corte americana, 

entre 2007 e 2011, identifica que o modelo atitudinal não é desprovido de importância, 

mas, ao revés, é o modelo que melhor prevê os votos em casos politicamente salientes.
688

 

Tal posição é confirmada por Collins, que, examinando a USSC no período de 1953 

a 1985, conclui que, quando um autor de certa ideologia propõe ação diante da Suprema 

Corte com a mesma ideologia, sua chance de sucesso é maior em, ao menos, 10%.
689

 

Sintetiza Collins suas conclusões com as seguintes palavras:  

While ideological factor do play an important role in party success before the 

Court, these results indicate that so too do legal factors. Specifically, the findings 

presented suggest that the addition of outside counsel, in the form of amicus 

briefs, may aid a party in better realizing its litigation objectives.
690

 

 

4.6.3 Modelo dos grupos de interesse 

 

De acordo com Scott, essencialmente, o modelo dos grupos afetados (“affected 

groups Hypothesis”) ou modelo dos grupos de interesse (“interest group model”) consiste 

na opinião pública como explicação para a influência que o amicus curiae exerce sobre a 

corte.
691

 

Nas palavras de Kearney e Merrill, o modelo é assim explicado:  

The third model of judging posits that Justices will seek to resolve cases in 

accordance with the desires of the organized groups that have an interest in the 

controversy. We call this the interest group model. Political scientist have long 

perceived an analogy between interest group lobbying legislatures and interest 

group seeking to influence judicial decisions through the filing of amicus 

briefs.
692

 

Então, de acordo com os autores, diferentemente do modelo atitudinal, aqui não se 

assume que tenham os juízes profundas preferências ideológicas, mas que seriam eles 

“receptáculos” (“empty vessels”) da opinião pública, buscando decidir conforme a posição 
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dos grupos mais influentes em uma dada sociedade.
693

 Por esse motivo, é possível dizer 

que o modelo dos grupos de interesse compartilha traços políticos com o modelo atitudinal. 

Dessarte, enquanto neste os juízes já partem de uma postura ideológica previamente 

definida, naquele os juízes agem politicamente na medida em que buscam satisfazer os 

anseios de grupos organizados que se apresentam perante a corte.
694

 

Diante dessa teoria, o amicus tem utilidade não por causa dos argumentos legais ou 

da informação que transmite, mas apenas porque participa.
695

 E, quanto maior o número de 

coassinantes de um mesmo memorial, mais fortemente o público aparentará apoiar a 

posição ali expressada, de modo que os memoriais apresentados pelo amicus curiae são de 

extrema importância para o processo decisório, pois eles indicariam para a corte como a 

sociedade deseja que seja decidido certo caso.
696

 

Kearney e Merrill, bem como Medina, questionam a razão de os juízes se 

preocuparem com a opinião pública, especialmente os Ministros da Suprema Corte, que 

têm cargos vitalícios e aposentadorias garantidas. Os autores, nesse sentido, reduzem a 

duas explicações: (1) a preocupação dos Ministros da Suprema Corte com sua própria 

reputação. Assim, grupos sociais bastante influentes poderiam corroer o prestígio e a 

reputação de um juiz, especialmente se ele adotasse decisão impopular em audiências-

chave, de ampla repercussão;
697-698

 (2) além do cuidado dos Ministros com sua própria 

reputação, os juízes se preocupam com o prestígio da Corte como instituição. Com efeito, a 

corte, como instituição política, tem sua autoridade determinada pela deferência e respeito 

do público. Assim sendo, não parece estranho que alguns Ministros modifiquem suas 

decisões em resposta ao que entendem caracterizar uma mudança da opinião pública a 

longo prazo.
699

 

Collins ainda acentua a preocupação da corte com a opinião pública em função da 

necessidade de que sejam suas decisões executadas por outros Poderes, os quais são 
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eleitos. Daí haver forte incentivo para que mesmo a Suprema Corte não se desvie da 

opinião pública.
700

 

Nesse sentido, a relação entre amicus curiae e o modelo dos grupos de interesse é 

bastante evidente, isto é, como forma de maximizar sua reputação pessoal, bem como o 

prestígio da Corte, os juízes necessitam de informações sobre a opinião pública. Assim, 

para os juízes, essas informações chegariam na forma de opinião de grupos de interesse, 

consistindo o conjunto de memoriais dos amici curiae em verdadeiro “barômetro de 

opinião” para ambos os lados de uma controvérsia.
701

 

Consoante Kearney e Merrill, a hipótese do modelo de grupos de interesse ficaria 

comprovada se, numa análise empírica de casos, grandes disparidades numéricas de amici 

curiae impactassem positivamente as chances de sucesso daquele litigante apoiado.
702

 De 

fato, a melhor análise, aqui, parece ser aquela dos coassinantes de um mesmo memorial, de 

modo que, indicando apenas as preferências dos diversos grupos sociais, sem adução de 

novas informações, os resultados comprovem ou não apenas essa teoria. 

Scott, por conseguinte, propõe sistema semelhante de análise para comprovação 

desse modelo. Daí aventar ele duas hipóteses: (1) se o número de amicus curiae de 

ideologia liberal superar o de ideologia conservadora, deveremos observar votos liberais 

independentemente da ideologia dos magistrados; (2) se o número de amicus curiae de 

ideologia conservadora superar o de ideologia liberal, deveremos observar votos 

conservadores independentemente da ideologia dos magistrados.
703

 

De acordo com os resultados obtidos pelas pesquisas de Kearney e Merrill, a teoria 

dos grupos afetados tem alguma sustentação na medida em que disparidades numéricas de 

amici que suportam apenas um dos lados parecem afetar as chances de sucesso daquele que 

é apoiado. Essa teoria ainda, segundo os autores, é a que melhor explica o expressivo 

aumento de sucesso da parte que é apoiada pelo Solicitor General, pois, sendo o Poder 

Executivo especialmente atento à opinião pública, é natural que tome a posição mais 

popular.
704
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Scott, analisando os casos decididos pela Suprema Corte americana entre 2007 e 

2011, detecta forte influência ideológica sobre os Ministros. De fato, alguns, como Justice 

Elena Kagan, de acordo com as pesquisas do autor, apresentam grandes chances de 

mudança de voto diante de expressivo número de coassinantes, enquanto outros, como 

Justice Samuel Alito, não parecem alterar seu padrão de voto diante dessa disparidade.
705

 

 

4.6.4 Conclusão sobre os modelos de tomada de decisão 

 

De fato, nossa conclusão quanto aos modelos apresentados, acompanhando Collins, 

é de que o processo de tomada de decisão pelos juízes se trata de fenômeno complexo que, 

de acordo com pesquisas empíricas realizadas pela doutrina americana, manifesta 

evidências que suportam, em alguma medida, os três modelos. Assim, os juízes podem se 

beneficiar do amicus na formação de sua decisão, seja por informações, seja pela maior 

evidência das posições políticas que apoiam cada lado, seja por um melhor delineamento 

da opinião pública.
706

 

Esse aspecto de alguma forma foi apontado por diversos autores, como Criscuoli, 

ao indicar uma faceta “político-legislativa” das cortes, de sorte que seriam elas abertas e 

sensíveis às pressões sociais (“ossia come un organo politico-legislativo aperto ed anche 

sensibile alle pressioni di massa qualunque provenienza esse abbiano”),
707

 mas negados, 

em seus efeitos, por outros, como Scarpinella
708

 e Del Prá,
709

 ao refutarem a importância 

da intervenção do amicus caso não traga novas informações em seu memorial. 

Diante do exposto, não nos parece que a função informativa seja a única. Isso 

posto, não podemos concordar com Scarpinella e Del Prá nesse ponto, de forma que 

retomamos o tratamento das funções do amicus curiae, de modo que mais adiante 

voltaremos a abordar a função “barômetro social e informacional” sob o prisma dos 

modelos de tomada de decisão. 

 

4.7 Função de influenciar (1)  
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Quando tratamos do amicus no direito americano, falou-se que o instituto busca 

influenciar o provimento final do processo. Para comprovar o fenômeno, Collins realiza 

pesquisa na qual analisou os dados da Suprema Corte americana de 1953 a 1985, 

elaborando a seguinte tabela: 

710
 

Fica assim bastante evidente que a participação do amicus curiae é capaz de alterar 

os rumos do processo de decisão. Como grupo controle, o autor utilizou casos em que não 

houve intervenção de qualquer dos lados da demanda, o que resultou num padrão de vitória 

para a parte autora de 71,8%. Diante disso, continuou-se a análise das vitórias da parte 

autora diante de intervenções de amicus apenas de um dos lados da controvérsia, como o 

indicam as duas primeiras colunas do bloco mais acima (quantidade de memoriais 

apresentados por apoiadores da parte autora e ré, respectivamente). E, em seguida, com 

intervenção de amici de ambos os lados da controvérsia no bloco mais abaixo. 

Analisando os resultados, Collins aponta a pouca influência que apenas um amicus 

curiae tem sobre o resultado, menos de 2%. No entanto, conforme seu número aumenta, 

isto é, diferenças mais substanciais em sua quantidade, ocorre maior probabilidade de 

sucesso, beirando patamares mais expressivos, passando de 5%. 

                                                 
710

 COLLINS JR., Paul M. Friend of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae Participation in 

U.S. Supreme Court litigation, p. 824. 



148 

 

No Brasil, o cenário nos parece o mesmo, isto é, o amicus também tem como 

escopo de influir nas decisões judiciais. Nesse sentido, manifesta-se Carvalho, que não vê 

como possível separar a opinião do povo e da mídia dos problemas sociais discutidos 

constitucionalmente na Corte Suprema.
711

 

Damares Medina, realizando pesquisa empírica sobre a influência do amicus 

curiae, no Supremo Tribunal Federal, também conclui ser este instrumento destinado a 

influir nas chances de sucesso no processo. Nesse sentido conclui a autora que o “agir 

estratégico do amigo da corte que, a par de formar alianças, pesa as chances de êxito da 

ação como um dos elementos motivadores de sua intervenção”.
712

 

Assim, analisando a autora, até o ano de 2008, os casos em que pelo sítio eletrônico 

do STF localizou-se, entre outras, a expressão “amicus”,
713

 formulou ela a seguinte tabela: 

 

714
 

 

Considerando aqui apenas as ações de controle concentrado analisadas, a autora 

conclui haver uma correlação entre o resultado do processo e a intervenção do amicus 

curiae. 

O primeiro elemento a se destacar é o grande aumento da chance do conhecimento 

de ações de controle de constitucionalidade se se verificar a presença do amicus, o que se 

denota pela diminuição estatística de 65,2% para 42,6%, isto é, há um aumento superior a 

22% das chances de processamento, pelo tribunal, da ação que conta com a presença do 

amicus curiae. 

Já no tocante às chances de o amicus influir na procedência ou improcedência da 

demanda, destaca a autora que, dos casos que analisou, em 94,95%, os amici nitidamente 
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militavam pelo sucesso ou insucesso da causa, de modo que conclui Medina pela ausência 

de qualquer base numérica que sustente a tese da imparcialidade do amicus curiae na 

prática do Supremo Tribunal Federal, em outras palavras, sua parcialidade é a regra.
715

 

Nesse conjunto amostral, tomou a autora os casos em que houve intervenção apenas 

de um dos lados da controvérsia, comparando o resultado com as estatísticas do grupo 

controle, isto é, casos em que não houve intervenção de qualquer dos lados. Com isso, 

constrói Medina a seguinte tabela: 

 

716
 

 

Diante dos dados da pesquisa, é possível afirmar que a intervenção do amicus pela 

procedência aumentou em 18,1% esse resultado. No mesmo sentido, quando a intervenção 

se deu pela improcedência, o resultado aumentou 15,3%. Conclui então a autora que “os 

resultados dos julgamentos do STF, no período pesquisado, estabelecem uma robusta 

relação causal entre o ingresso do amicus curiae e o aumento das chances de êxito do lado 

por ele apoiado”.
717

 

Dado interessante apresentado por Medina é de que a grande maioria dos processos 

levantados para a pesquisa contava com a intervenção de amicus em apenas um dos lados 

da controvérsia, isto é, no Brasil, somente na absoluta minoria dos casos houve intervenção 

de ambos os lados da controvérsia. Nesse sentido é possível afirmar, até a data de 
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realização da pesquisa, que o amicus brasileiro é altamente polarizado, diferentemente da 

atuação do instituto nos Estados Unidos em que a regra é uma distribuição balanceada.
718

 

Portanto, não nos parece que seja o caso de pensar que, no Brasil, a influência do 

amicus, em casos de grande repercussão, significaria, como quer Chayes, uma espécie de 

“negociação” entre as partes dos diversos valores sociais,
719

 pois, não havendo grande 

afluxo de terceiros, essa postura perde seu significado. 

Realmente, a razão para esse fenômeno nos parece estar na comparação do controle 

concentrado brasileiro com o modelo difuso americano. O rol de legitimados restrito no 

Brasil para propor essas ações, somado ao fato de o próprio Estado brasileiro ser o maior 

cliente de seu Poder Judiciário, parece conduzir a grande quantidade de ações desse tipo 

que, no mais, discutem questões internas da administração estatal, diferentemente do 

controle difuso americano que naturalmente filtra casos concretos por sua relevância e 

repercussão, atraindo, daí, grande afluxo de participações. Assim, vemos o Supremo 

Tribunal Federal como um órgão que, por vezes, tem sua função diminuída na crise 

institucional brasileira, devendo responder a conflitos internos que deveriam ser sanados 

tanto pelo Executivo como pelo Legislativo.  

Em conclusão, há, no Brasil, sem dúvida, a função de influenciar a corte 

desempenhada pelo amicus, o que, diante da nova leitura da uniformização da 

jurisprudência e dos precedentes judiciais da Lei 13.105/2015, parece caminhar em direção 

a um modelo mais próximo do sistema americano. 

 

4.8 Função de influenciar (2): o prestígio do amicus curiae 

 

Ainda no tocante à influência do amicus curiae, a doutrina americana, em peso, 

relata como o amicus de prestígio tem capacidade muito maior de influenciar as cortes. 

Assim, se indagarmos se todos os amicus são iguais, a resposta será negativa. 

Simmons ressalta que a razão para isso é que consistem esses amici em “repeated 

players”, isto é, litigantes habituais cujo impacto é maior por desenvolverem expertise e 

terem maior acesso a especialistas. Além disso, destaca o autor que dispor de um advogado 

com experiência perante a corte caracteriza uma grande vantagem.
720
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Outrossim, Collins trata do Solicitor General, cuja atuação, perante a Suprema 

Corte americana, está longe de ser trivial.
721

 Simard, em pesquisa cujo teor consistiu no 

envio de questionário a diversos magistrados, obteve como resposta, nesse quesito, que 

particularmente a experiência do amicus curiae é levada em conta na leitura dos 

memoriais. De acordo com Justice Bader Ginsburg, o memorial de um amicus experiente é 

utilizado como padrão de qualidade dos outros, sendo corriqueiro que os juízes separem as 

peças por pilhas, aquelas que não serão lidas, as que serão apenas desfolhadas, e as que 

serão devidamente lidas.
722

 

Scott destaca que essa divisão não deixa de fazer sentido diante do quão ocupados 

são os juízes, inundados de petições. Assim, eles naturalmente prestarão mais atenção 

àqueles memoriais que advêm das fontes mais confiáveis e prestigiosas.
723

 

Nesse sentido são as pesquisas estatísticas de Collins, que reportam que os amici 

curiae governamentais apresentam um aumento de 5% nas chances de vitória do lado que 

apoiam, em contraste com um memorial comum, cujas chances beiram 1%.
724

 

No caso brasileiro, ainda que faltem estatísticas, não duvidamos que a participação 

do amicus curiae também tenderá a influir mais na medida em que mais prestigiosa for a 

entidade que pleiteia sua admissão nessa modalidade. Não é por outra razão que 

Scarpinella, ao tratar da intervenção do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) 

como amicus curiae, ressalta que sua oitiva deve ser viabilizada, entre outros motivos, por 

conta de “sua experiência mais que centenária”, o que lhe garante “condições plenas de 

reunir e apresentar como fator consciente e inarredável de legitimação do processo 

decisório em todas as suas vertentes”.
725

 

 

4.9 Teoria da informação x teoria dos grupos afetados (revisitação da função 

informativa e da função de barômetro social à luz dos modelos de tomada de 

decisão) 

 

Aqui tratamos de uma questão bastante debatida na doutrina americana, qual seja o 

confronto de duas teorias – hipótese informacional e hipótese dos grupos afetados –, 
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buscando entender o porquê de os memoriais de amicus curiae influírem no sucesso na 

arena judicial. 

Segundo a teoria da informação, os memoriais são influentes porque fornecem à 

corte subsídios que incrementam a posição das partes, aumentando, daí, as chances de 

vitória de uma delas. Nesse sentido, a eficácia do memorial residiria no aporte do maior 

número possível de dados sociais, legais e estatísticos para sustentar sua posição e, por 

conseguinte, aumentar suas chances de sucesso.
726

 

Pontuam Collins
727

 e Simard
728

 que os juízes que não estejam inclinados aos 

argumentos diretamente apresentados pela parte podem, diante de numerosas alternativas 

legais e reformulações dos argumentos, atender às solicitações da parte, o que conduz ao 

aumento das chances de vitória diante do apoio do amicus curiae, consistindo ele, daí, em 

uma vantagem. 

Essa teoria, portanto, explica a influência do comportamento do amicus curiae a 

partir do modelo legal no processo de tomada de decisão. 

De outro lado, a teoria dos grupos afetados sugere que a influência dos memoriais 

reside em demonstrar para a corte que, pela opinião pública, deverá prevalecer uma dada 

posição.
729

 Assim, o simples apoio numérico de diversos grupos e organizações, em 

memorial de amicus, a uma dada posição, já seria capaz de condicionar ou aumentar as 

chances de vitória do lado apoiado. 

Collins argumenta pela relevância da teoria dos grupos afetados por três motivos: 

(1) seja por coassinaturas, ou memoriais repetindo argumentos, essa participação permitirá 

que os juízes prevejam a opinião pública sobre o caso que se trata de decidir; (2) dada a 

grande influência de tantos grupos, isso conferiria aos magistrados a dimensão das pessoas 
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potencialmente afetadas pela decisão; e (3) os juízes parecem considerar como informação 

útil a identificação de quem apoia, financia e se interessa pela causa.
730-731

 

Essa teoria, assim, explica a influência do amicus curiae a partir do modelo dos 

grupos afetados no processo de tomada de decisão, isto é, o amicus, ao indicar para a corte 

a pressão pública sobre o caso, impactaria a decisão porque os juízes se deixam mover pela 

opinião pública. Tal correlação, qual seja de que o amicus reflete a opinião pública, não é 

imune a críticas. Simard, por exemplo, ressalta que a teoria dos grupos afetados apenas 

contabiliza aqueles que se dispuseram a investir tempo, energia e recursos em apresentar, 

coelaborar ou coassinar um memorial, de modo que os grupos que não tiveram a 

oportunidade ou condição de fazê-lo não teriam sua voz ouvida.
732

 Daí a recomendação da 

autora de que as cortes devem deliberar sobre os fatos, e não sobre a opinião pública. 

Com efeito, apesar da crítica, o teste empírico voltado a comprovar uma ou outra 

teoria parece consistir, de um lado, em analisar a resposta dos juízes ao número de 

coassinaturas de um mesmo memorial, de modo a sinalizar que, para a corte, a opinião 

pública importa. De outro, pela hipótese de persuasão legal, na qual os juízes prezam pelas 

informações contidas nos memoriais, seria de esperar que a vantagem numérica de 

memoriais apresentados, relativamente ao da contraparte, aumentaria as chances de 

sucesso, independentemente do número de coassinaturas contidas nos memoriais.
733

 

Diante disso, Scott, analisando os casos julgados pela Suprema Corte americana, 

entre 2007 e 2011, constrói as seguintes tabelas para avaliar essas duas teorias: 
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734
 

Essa tabela, elaborada para avaliar a teoria da informação, apresenta o número de 

memoriais submetidos pelos amici curiae, diante da Suprema Corte americana, 

considerando a área (criminal, direitos civis, econômica, federalismo) na primeira linha, e 

o alinhamento político dos memoriais apresentados (liberal, conservador ou não 

especificado) na primeira coluna. Nas segunda e terceira linhas, temos as porcentagens de 

participação do amicus no total de casos e o número de memoriais submetidos. Na quarta, 

quinta e sexta linhas, o total de memoriais liberais, conservadores e não especificados. Nas 

demais, as médias dos números apresentados supra.  
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735
 

Essa tabela, elaborada para avaliar a teoria dos grupos afetados, apresenta o número 

de coassinaturas nos memoriais submetidos pelos amici curiae, diante da Suprema Corte 

americana, considerando a área (criminal, direitos civis, econômica, federalismo) na 

primeira linha, e o alinhamento político dos coassinantes (liberal, conservador ou não 

especificado) na primeira coluna. Na segunda e terceira linhas, temos o total de 

coassinantes por área e as médias de coassinaturas por memorial. Na quarta, quinta e sexta 

linhas, o total de coassinantes de acordo com seus alinhamentos ideológicos (liberais, 
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conservadores e não especificados). Nas demais, as médias dos números apresentados 

acima.  

Como resultado de sua pesquisa, Scott obteve uma variação de 0,015% a 1,015% de 

influência de um memorial sobre o voto de um juiz a depender de seu posicionamento 

ideológico, enquanto a coassinatura varia de -0,001 a 0,999% sobre o voto de um 

magistrado, também a depender de seu posicionamento ideológico.
736

 Isso se passa porque 

o autor analisou como elemento influente sobre sua pesquisa, o comportamento ideológico 

de cada membro da Suprema Corte americana, atribuindo valores dentro de uma escala de 

0 a 1, desde o mais conservador, à época, Justice Antonin Scalia (0), ao mais liberal, à 

época, Sonya Sotomayor (0,78), de modo a verificar a moderação que o voto de cada juiz 

sofreria diante do memorial e coassinatura de amicus curiae.
737

 Daí a explicação de um 

possível número negativo ao coassinante, isto é, pela consideração da postura dos juízes 

perante certos amici, a mera presença destes pode gerar um efeito reverso, mais 

prejudicando do que contribuindo para o proferimento de um voto favorável.  

Em conclusão, parece-nos que o amicus reflete o complexo fenômeno que é o 

processo de tomada de decisão na Suprema Corte. O memorial impacta as chances de 

sucesso (modelo legal), mas também, ainda que em menor escala, o faz a coassinatura 

(modelo dos grupos de interesse), o que demonstra a preocupação dos magistrados com a 

opinião pública. Além disso, o ponto de vista ideológico do magistrado se destaca na 

medida em que a tão só presença do amicus pode gerar repulsa ao seu posicionamento 

(modelo atitudinal). 

Como resultado podemos afirmar que, seja pela informação, seja pela pressão 

social representada pela opinião pública, o amicus curiae é capaz de influir na decisão. De 

fato, os dados aqui apresentados, ainda que apenas referentes a pesquisas diante da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América, não nos fazem crer que a situação 

brasileira seja diversa. Como bem aponta Medina em sua pesquisa estatística, a intervenção 

do amicus curiae no Supremo Tribunal Federal é sim capaz de alterar as chances de 

sucesso. Assim, ainda que no Brasil não tenhamos tantas pesquisas sobre o tema como nos 

Estados Unidos, entendemos serem plenamente aplicáveis, aqui, tanto a teoria da 

informação como dos grupos afetados para explicar a influência que exerce o amicus sobre 

o provimento final. 
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4.10 Função de lobbying e litígio estratégico 

 

A doutrina americana, ainda tratando da influência do amicus curiae, fala em 

lobbying. Essa expressão, segundo o Dicionário Oxford, significa, em tradução livre, 

“aquele que busca influir sobre os parlamentares”.
738

 Mesmo em português, no Dicionário 

Houaiss, consta a palavra com duas grafias, “lobby” e “lóbi”, consistindo, como termo 

político, em “atividade de pressão de um grupo organizado (de interesse, de propaganda 

etc.) sobre políticos e poderes públicos, que visa exercer sobre estes qualquer influência ao 

seu alcance, mas sem buscar o controle formal do governo; campanha, lobismo”.
739

 

Lobbying, de acordo com Bisch, é a transmissão de informações de grupos de 

pressão ao órgão que decidirá uma dada questão. Nas palavras da autora, na atividade de 

lobbying “utiliza-se, em geral, de todos os meios de informação, persuasão e propaganda, 

dirigidos aos detentores oficiais do poder”.
740

 Acrescenta, assim, Corrêa, à função, dizendo 

que é essa uma modalidade de defesa de interesses organizados.
741

 

Essa prática, comum nas casas legislativas, contudo, passou a ser utilizada também 

diante das cortes. Nesse sentido, para Bisch,  

[...] devido à vinculação dos interesses particulares de grupos e associações de 

interesses contidos em litígios alheios, [...] não atendidos seus objetivos na arena 

legislativa, [...] grandes organizações encontrariam, então, em lides judiciais de 

terceiros uma válida forma de influenciar as Cortes na consecução seus 

objetivos.
742

  

Ou seja, enquanto no âmbito parlamentar são comuns visitas pessoais e outras 

formas de comunicação direta, formando o lobbying, no ambiente dos tribunais esse 

comportamento se reproduziu, mas de maneira diversa. 

Por ser de todo inapropriado haver comunicações diretas e pessoais desses grupos 

com os magistrados, dadas a publicidade do procedimento e a necessidade de motivação 

das decisões,
743

 passou a ser utilizado o memorial do amicus curiae como meio de se fazer 
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lobbying, dentro do processo, especialmente para casos de grande pressão pública e 

política que afetam interesses de diversos grupos.
744

 

Anota ainda Scott que não apenas existe o lobbying, mas o contralobbying 

(counteractive lobbying), isto é, o fenômeno conhecido como corrida armamentista (arms 

race phenomenon)
745

 dos amici curiae nas cortes. Essa situação deriva da participação do 

amicus, que serve, ela mesma, como motor para incentivar outras participações, 

estimulando grupos opostos a responder a intervenção dos primeiros com sua própria. Essa 

hipótese parece reforçar ao menos a crença de que o amicus realmente tem um papel 

definidor sobre a decisão final.
746

 

Collins, por sua vez, ressalta que grupos de interesse, na busca de seus objetivos, 

utilizam-se de todos os caminhos, inclusive as cortes. Nesse sentido, diante da Suprema 

Corte americana, entidades já se serviram de inúmeros métodos para obter seus objetivos, 

desde o financiamento de casos, até vigílias diante do prédio da Corte.
747

 

Tratando dessas estratégias, alguns autores, como Chang, chegam a traçar diretrizes 

para guiar aqueles que pretendem intervir como amicus. Com isso, ressaltamos que não se 

trata aqui de concordarmos ou discordarmos das recomendações feitas pelo Professor 

Robert Chang, mas apenas de apontar o contexto estratégico em que o amicus curiae se 

insere. Eis as recomendações:  

(1) Envolva-se desde o início e mantenha-se envolvido, isto é, desde o começo do 

caso nas cortes estaduais, pois se se pretender aguardar até que um caso expressivo chegue 

à Suprema Corte, o ambiente tende a se tornar sobrecarregado, com aumento dramático da 

participação de amicus curiae, que pode eclipsar sua participação não só pela quantidade, 

mas pela qualidade das manifestações de associações muito influentes. Assim, é bem 

possível que seu memorial seja marginalizado ou sequer lido na Suprema Corte, sendo, daí, 

interessante atuar em cortes estaduais, as quais, geralmente, têm menos influxo de amicus 

curiae.
748

 

(2) Engaje-se na estratégia de educar a opinião pública. Publique artigos, pareceres 

em jornais e mídias locais, especialmente ressaltando o caso que está para ser julgado, 
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apontando eventuais efeitos a que as pessoas estarão sujeitas pelos reflexos daquela 

decisão.
749

 

(3) Aproxime-se da comunidade, especialmente por meio de abaixo-assinados, de 

modo a criar uma visão democrática para as cortes. Assim, grupos marginalizados não 

apenas se sentirão empoderados por participarem substancialmente do caso, mas criarão 

relações e sentimentos que persistirão em casos futuros, de modo que esses laços tendem a 

se fortalecer e expandir com o tempo.
750

 

(4) Esteja atento ao efeito rebote que a defesa aberta de uma tesa polêmica pode 

causar. A vitória de um dos lados bem pode mobilizar o lado perdedor. Assim, prepare-se 

para o contra-ataque. De outro lado, em caso de derrota, use-a para polarizar a 

comunidade, fomentando o espírito cívico das pessoas para que atuem em outras áreas 

além do específico caso em litígio, especialmente na arena política.
751

 

(5) O trabalho não termina com a apresentação do memorial escrito ou com a 

decisão final da corte. Disponibilize o memorial em revistas, jornais e na internet. 

Considere a elaboração de material educacional, mesmo infantil, com esse conteúdo, 

tentando introduzi-lo nas escolas e meios acadêmicos.
752

 

(6) Treine estudantes e professores a militarem de acordo com sua visão de justiça 

social. Essa postura é desenvolvida, por exemplo, pelo Korematsu Center que criou uma 

clínica para elaboração de pareceres de amicus curiae (“Civil Rights Amicus Clinic”), a 

qual mobiliza estudantes dos meios jurídicos, inclusive professores e advogados, a 

militarem a favor de certos ideais.
753

 

Com efeito, falar em litígio estratégico significa que grupos de interesse veem nas 

cortes canais de construção de políticas públicas, de modo que esses grupos tentarão fazer 

prevalecer seus pontos de vista políticos também nesses canais.
754

 Nesse sentido, parte do 

caráter estratégico significa a tentativa de tornar as alegações mais críveis, mais confiáveis, 

buscando-se que os argumentos sejam apresentados por entidades, associações que sejam 

mais respeitadas e idôneas a convencer o magistrado. 
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Esses argumentos, sob o ponto de vista estratégico, de acordo com Corrêa, 

significam a apresentação de “pontos de vista mais arriscados ou emotivos para serem 

sustentados pelas partes formais ou que representem variações do argumento básico já 

colacionado pela parte”.
755

 Também Krislov fala no “papel subsidiário” (“subsidiary role”) 

do amicus na medida em que poderá ele “introduzir mínimas variações do mesmo 

argumento, ou traços emotivos ou questionáveis que podem resultar em vitória, mas muito 

arriscados para as partes” (“by introducing suble variations of the basic argument, or 

emotive and even questionable arguments that might result in a successful veredict, but are 

too risky to be embraced by the principal litigant”).
756

 

Nesse sentido, segundo Ennis, é possível falar em “vantagens estratégicas” 

encontradas pelas partes na atuação do amicus curiae. O amicus poderá, assim, aconselhar 

a parte na organização do processo (predominância da parte no adversary system), prover 

pesquisas, esboços, assistência editorial.
757

 Talvez a maior vantagem seja a participação de 

mais um advogado competente que examine e revise os argumentos da parte, sugerindo 

alternativas. O amicus pode, portanto, ser considerado um repeated player,
758

 isto é, o 

amicus tem a vantagem na escolha do caso e experiência perante a corte, de modo que 

conhece ele as posições pessoais dos juízes acerca de certos temas, bem como eventuais 

argumentos que sejam desinteressantes para a corte.
759

 

Com isso o amicus pode bem prever qual ou quais juízes podem mudar seu 

posicionamento (swing vote), elaborando seu memorial não para a corte considerada como 

um ente abstrato, mas para os ministros individualmente, em outras palavras, sabe o 

amicus (que atua frequentemente numa dada corte) quais atitudes consubstanciam “perda 
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de tempo” (“pregar para convertidos”), isto é, elaborar parecer na tentativa de convencer 

aqueles que já têm posição consolidada em certas matérias.
760

 

Ainda, de acordo com Harrington, pode o amicus servir à função de dar mais voz à 

parte, uma vez que lhe pode ser facultado sustentar oralmente perante a corte.
761

 

Medina, outrossim, fala em modelo estratégico, como modo de maximização de 

escolhas, isto é, busca o amicus influenciar o julgamento afetando o equilíbrio 

informacional do processo.
762

 Em contrapartida, apresentando uma visão crítica, alerta 

Scott, citando Justice Antonin Scalia, que o amicus, mais do que gerar representação, pelo 

lobbying, expressaria uma super-representação (“overrepresentation”) de grupos de 

interesse bastante organizados.
763

 

O Brasil, por certo, não é exceção a essa função do amicus curiae. Scarpinella, 

nesse sentido, ressalta que “não é desarrazoado, portanto, entender que há um nítido 

deslocamento do debate político do Legislativo e do Executivo para o Judiciário”. 

Portanto,  

[...] o mesmo lobby – no sentido corretamente contextualizado, lícito e ético da 

palavra, evidentemente –, que é desejável que se faça perante o Legislador e o 

Administrador Público é feito (passa a ser feito) perante o Judiciário. Os mesmos 

grupos de pressão que agem perante aqueles Poderes passam a agir e querer agir 

perante o Judiciário. A intervenção do amicus curiae permite e viabiliza o 

exercício dessa legítima pressão política. Ela tem o condão de canalizar a 

discussão dos interesses contrapostos e que existem dispersos na sociedade civil 

e no próprio Estado.
764

 

Contextualizando a situação brasileira, Silva salienta que, diferentemente da 

Suprema Corte americana, no Brasil sempre foi praxe, mesmo entre os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, receber advogados em seus gabinetes, prática que, sem dúvida, 

sempre beneficiou certos grupos, o que é inadmissível pela transparência que deve revestir 

a relação processual. Assim, para que toda e qualquer informação, mesmo que menos 

técnica, chegue ao conhecimento dos magistrados, respeitando o contraditório, é imperiosa 

a adoção do amicus curiae, de modo a pôr fim a essa prática.
765

 

Não é por menos que Scarpinella destaca os comentários de Kathryn Kolbert no 

sentido de que, diferentemente dos parlamentares, em que contatos e visitas pessoais são 
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apropriadas, a comunicação direta com os membros das cortes não o são,
766

 o que se 

explica pelo caráter público, transparente e contraditório que deve imperar no ambiente do 

Judiciário. Desse modo, Criscuoli sublinha não haver nada de errado com lobbying, desde 

que feito sobre a mesa, com decência e moralidade.
767
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5. DA NATUREZA JURIDÍCA DO AMICUS CURIAE NO BRASIL 

 

5.1 Da natureza jurídica do amicus curiae, os conceitos de parte e terceiro  

 

Na busca da natureza jurídica do amicus curiae, uma primeira constatação, a qual 

independe de se lhe atribuir a condição de parte ou de terceiro, é a de que ele é um sujeito 

processual.
768

 Assim, dentro da definição de Dinamarco,  

[...] os sujeitos processuais são todas as pessoas que figuram como titulares das 

situações jurídicas ativas e passivas integrantes da relação jurídica processual. 

Ser sujeito do processo é ser titular dessas faculdades, ônus, poderes, deveres, 

autoridades ou sujeição. Só os sujeitos processuais, entre os quais, o juiz, as 

partes e os auxiliares da Justiça, são legitimados a realizar os atos do processo, 

ao longo do procedimento.
769

 

Nesse sentido, se se pretender dar um próximo passo, especificando se o amicus 

curiae, como sujeito processual, é parte ou terceiro, importa que sejam apresentados esses 

conceitos. Nesse cenário, poderíamos ter nosso trabalho facilitado, dizendo que se é 

praticamente unânime, na doutrina, que o conceito de terceiro se dá por exclusão, não são 

necessárias maiores ponderações a esse respeito. 

Contudo, como aponta Batista, a quase unânime definição de terceiro, em realidade, 

não existe, pois, sendo este um conceito por exclusão, trata-se de um “pseudoconceito”, 

que será determinado pelo modo como se delinear a definição de parte, a qual está longe de 

ser pacífica.
770

 

Assim, de acordo com Chiovenda,  

[...] o conceito de parte entronca-se no conceito do processo e da relação 

processual: parte é aquêle que demanda em seu próprio nome (ou em cujo nome 

é demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquêle em face de quem essa 

atuação é demandada. A idéia de parte é ministrada, portanto, pela própria lide, 

pela relação processual, pela demanda; não é necessário rebuscá-la fora da lide e, 

especialmente, na relação substancial que é objeto da controvérsia.
771

 

Com efeito, o conceito expressado por Chiovenda, ainda que adotado por autores 

que lidam com a problemática questão de analisar a natureza jurídica do amicus curiae,
772
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não nos parece o mais adequado por ser ele, de acordo com Câmara, insuficiente, para lidar 

com o complexo de fenômenos que é a atuação dos sujeitos processuais, pois importa aqui 

distinguir o conceito de “partes da demanda”, isto é, partes na provocação inicial do 

exercício jurisdicional, do de “partes do processo”, ou seja, dos sujeitos que participam do 

procedimento em contraditório.
773

 

Nesse mesmo sentido as críticas de Dinamarco, para quem o conceito puro de parte, 

qual seja “partes são os sujeitos interessados da relação processual, ou os sujeitos do 

contraditório instituído perante o juiz”,
774

 é o único  

[...] capaz de explicar sistematicamente a contraposição parte-terceiro, sem as 

distorções próprias das inconvenientes ligações com fenômenos de direito 

substancial ou com o objeto do processo. A clássica definição proposta por 

Giuseppe Chiovenda [...] liga-se demasiadamente à demanda proposta e ao 

objeto do processo, pecando ainda pela ausência de associação ao princípio do 

contraditório.
775

 

Esse mesmo entendimento também parece ser seguido por Theodoro Júnior ao 

concluir que “parte, portanto, em sentido processual, é o sujeito que intervém no 

contraditório ou que se expõe às suas consequências dentro da relação processual”.
776

 

Portanto, aqui importa salientar que o conceito de parte processual deve ser lido 

distanciado da relação de direito material, tal como ressalta Câmara.
777

 De fato, o conceito 

de parte legítima não pode ser separado da relação jurídica de direito material, no entanto 

um conceito puro de parte processual, como bem aponta Dinamarco, “apoia-se 

exclusivamente no fato objetivo de a pessoa estar incluída em uma relação processual 

como sujeito parcial e ali estar em defesa de alguma pretensão”.
778

 

Parece-nos, então, que o conceito de parte, seguindo as lições de Dinamarco, deve 

consistir na reunião de dois elementos: “titularidade de situações jurídicas no âmbito do 

processo e interesse afirmado no provimento final”.
779

 Logo, quando se fala que a parte 

deve ser interessada é porque  

[...] ali estão sempre em defesa de alguma pretensão própria ou alheia, em 

preparação para receberem os efeitos do provimento final do processo. Elas 

participam dos combates inerentes a este e beneficiar-se-ão com seus efeitos 

substanciais diretos e indiretos, ou os suportarão: a tutela jurisdicional a ser 

concedida endereçar-se-á a uma das partes, impondo-se à outra o sacrifício de 
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uma pretensão (parte vencedora e parte vencida). Nisso elas se diferenciam do 

juiz, que é estranho ao conflito, paira sobre ele e, nessa condição, é um sujeito 

desinteressado. O juiz é sujeito processual sem ser parte. Não sendo parte, é 

terceiro (até porque, se fosse parte na causa, estaria impedido de oficiar como 

juiz).
780

 

Diante disso, é possível darmos um passo adiante, buscando, agora, definir o que se 

deve entender por terceiro. 

Moacyr Amaral Santos conceitua terceiro como  

[...] pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas 

à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito 

material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma 

relação, a fim de defender interesse próprio.
781

 

Dinamarco, por sua vez, diz que  

[...] terceiro é rigorosamente toda pessoa que não seja parte no processo. Todos 

aqueles que não são partes consideram-se, em relação àquele processo, terceiros. 

Eles não são titulares das situações jurídicas ativas e passivas que na relação 

processual interligam os sujeitos parciais e o juiz e, enquanto terceiros, não são 

admitidos a realizar os atos do processo. Considerado um certo processo que se 

tenha em mente, são terceiros em relação a ele todos os seres humanos e todas as 

pessoas jurídicas existentes no planeta, menos aqueles que estejam nele como 

partes. O juiz e seus auxiliares, conquanto sujeitos do processo, em relação a eles 

são também terceiros. Esse é o conceito puro de terceiro, tão puro quanto o de 

parte processual e diametralmente oposto a ele. Essas idéias legitimam a 

afirmação de que o terceiro só o é até que intervenha: ao intervir converte-se em 

parte.
782

 

Deveras, uma vez que apontamos o conceito de parte como o somatório de duas 

condições, quais sejam a titularidade de situações jurídicas no âmbito do processo e 

interesse afirmado no provimento final, a falta de qualquer delas resultará na posição de 

terceiro. Assim sendo, a falta de interesse, como postula Dinamarco, resultará em que o 

juiz e seus auxiliares, ainda que sujeitos processuais, não sejam partes, portanto terceiros. 

O mesmo pode ser dito daqueles que têm interesse jurídico no provimento final, mas não 

ocupem qualquer situação jurídica dentro da relação processual. No entanto, no tocante a 

estes últimos, como reflexo da dinâmica viva da relação processual, seu ingresso no 

processo lhes garantirá a condição de parte (principal ou coadjuvante).
783

 

Assim, como ressaltam Dinamarco
784

 e Sica,
785

 não há uma separação absoluta 

entre litisconsórcio e a intervenção de terceiros, isto é, os institutos entrelaçam-se, de modo 
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que a intervenção, como entrada de alguém na relação processual, conduz a que o terceiro 

adquira a qualidade de parte.
786-787

 

De fato, o amicus curiae, parece-nos evidente, enquanto estiver fora do processo, 

será terceiro, dada a colocação de Batista no sentido de que “são terceiros aqueles que 

estão fora do processo”.
788

 Todavia, qual deverá ser sua qualificação jurídica quando 

ingressar na relação jurídico-processual? 

Diante desse questionamento, e havendo teses nos mais variados sentidos, cabe 

apontarmos as diversas hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus, buscando, ao final, 

apresentar nossa posição. 

 

5.2 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (1): terceiro 

 

Inicialmente, se for possível interpretar topograficamente a atual normatização do 

amicus curiae na Lei 13.105/2015, sua regulamentação está no Livro III, Título III, 

Capítulo V, da Parte Geral do Código de Processo Civil, que disciplina a intervenção de 

terceiros. Logo, o novo Código dá indicações, posicionando a nova figura no mesmo rol 

que a assistência, a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Theodoro Júnior, 

comentando tal circunstância, ainda que entenda tratar-se de um auxiliar do juízo, destaca 

que o Código atendeu, por meio dessa disciplina, à maioria da doutrina.
789

 

Bahia, porém, considerando as muitas idas e vindas das diferentes versões do 

projeto cujo texto veio a se tornar a Lei 13.105/2015, salienta que, no Senado Federal, no 

Projeto de Lei 166/2010, o tema foi inserido no capítulo referente à intervenção de 

terceiros. Contudo, na Câmara dos Deputados, no Projeto de Lei 8.046/2010, o instituto foi 
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 “A explicação que se dá é que, enquanto a intervenção é um fato, o litisconsórcio é uma situação jurídica. 
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reposicionado no título seguinte, “do juiz e dos auxiliares da justiça”, por considerar, ali, 

que não é tecnicamente o amicus um terceiro.
790

 

Em etapa subsequente, todavia, o amicus retornou para título referente às 

modalidades de intervenção de terceiros. Assim, considerando o histórico da feitura da Lei, 

não nos parece possível concordar com Silva, no sentido de que a redação da lei teria posto 

fim à controvérsia sobre a natureza jurídica do instituto,
791

 mas, pelo contrário, a razão 

parece estar com Scarpinella, para quem a previsão do amicus curiae, também em outros 

artigos, como, por exemplo, § 2.º do art. 927, § 3.º do art. 950, e, § 4.º do art. 1.035, 

tornaria inócua e sem significado a mera interpretação da localização do instituto no 

Código de Processo Civil.
792

 

Postas de lado as considerações sobre o posicionamento do instituto no novo 

Código, parte substancial da doutrina, como Cabral, entende que o amicus curiae não é 

parte do processo pelo fato de ele não titularizar a relação jurídica de direito material nem 

formular pedido ou ter pedido formulado em face de si.
793

 No mesmo sentido se colocam 

Reis,
794

 Almeida,
795

 Ferraz,
796

 Santos
797-798

 e Pinto, ponderando o último que o amicus não 

é parte porque  

[...] não postula ou defende um interesse próprio. Também não é terceiro 

interessado porquanto não tem interesse jurídico na causa, bem como porque não 

assume a condição de parte ou de coadjuvante de alguma delas. Ele é um terceiro 
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 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A intervenção do amicus curiae em demandas seriais de interesse da 

administração pública, p. 70. 
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 “Trata-se da figura que pode intervir num processo do qual não é parte. Não se reveste da qualidade de 

parte e nem a substitui, pelo que não pode praticar os atos processuais próprios das partes” (FERRAZ, Anna 

Candida da Cunha. O amicus curiae e a democratização e a legitimação da jurisdição constitucional 

concentrada, p. 56). 
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 “O amicus curiae é um terceiro interveniente, que tem a função de auxiliar o Poder Judiciário no 

aprimoramento de suas decisões” (SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto 

do novo Código de Processo Civil brasileiro, p. 691).  
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 “Como o amicus curiae não pede tutela jurisdicional a seu favor e nada é pedido em face dele, não há 

como negar que a sua participação no processo ocorre na condição de terceiro” (SANTOS, Welder Queiroz 

dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro, p. 692). 
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indiferente, assemelhando-se a um auxiliar do juízo, na medida em que guarnece 

o magistrado de informações.
799

 

Alexandre de Moraes, considerando o amicus curiae nos processos de controle de 

constitucionalidade, compreende que a Lei 9.868/1999, em seu art. 7.º, § 2.º, abrandou a 

vedação absoluta à participação de terceiros naquela sede, de modo que, tratando do 

amicus como participação de terceiros, para ele, diante da sustentação oral ou da entrega de 

memoriais pelo amicus, consiste a figura em terceiro.
800

 Da mesma forma, mas no âmbito 

dos recursos de sobreposição, parece ser o entendimento de Leonel, para quem “o amicus 

curiae deve ser compreendido como um terceiro (adotando-se o conceito puramente 

processual de parte, pois ele intervém na res inter alios deducta)”.
801

 

Scarpinella, por sua vez, salienta não ser o amicus curiae terceiro no sentido 

tradicional, isto é “terceiro-interveniente” como “aquele que pretende intervir para tutelar, 

de alguma forma, direito „seu‟”.
802

 Para o autor, a qualidade de terceiro atribuída ao amicus 

curiae se deve ao fato de ele não participar de forma alguma daquilo que foi deduzido em 

juízo. Por conseguinte, o “terceiro” que caracteriza o ser do amicus curiae significa, 

apenas, que pretenderá ele intervir em processo do qual não é parte.
803

 Nas palavras do 

autor:  

O que deve ser destacado aqui é que a afirmação de que o amicus é terceiro não 

pode ser entendida no sentido de que é assistente ou, mais amplamente, que o ser 

“terceiro” significa que deva necessariamente assumir aquelas específicas 

modalidades de terceiro que o nosso Código de Processo Civil conhece e, com 

alguns contornos diversos, sempre conheceu. Como se o amicus pudesse 

pretender intervir no processo alheio somente a partir de uma daquelas 

modalidades interventivas. Ser terceiro, aqui, quer significar, apenas que o 

amicus não é parte. Também são terceiros os assistentes, os opoentes, os 

nomeados, os denunciados e os chamados. Mas também são terceiros os peritos, 

os intérpretes e o próprio Ministério Público quando atuante na qualidade de 

fiscal da lei. Essa circunstância, todavia, não aproxima, por si só, os amici 

daquelas outras figuras. Apenas revelam um traço em comum. E esse específico 

traço em comum deve ser entendido na exata medida de sua existência: todos são 

terceiros porque, de forma mais ou menos intensa, estão autorizados a atuar em 

processo alheio, ainda que não sejam autores ou réus. E mais: ainda que o objeto 

litigioso não lhes diga respeito nem direta, nem indiretamente.
804
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 LEONEL, Ricardo de Barros. Recursos de sobreposição: novo procedimento e intervenção do amicus 

curiae, p. 290. 
802

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 342. 
803

 “O “terceiro” que buscamos identificar como amicus curiae é um terceiro que intervém no processo 

alheio, que quer, de alguma forma, atuar em processo em que ele, terceiro, não é autor, nem réu. Portanto, o 

„ser‟ ou „pretender ser‟ sujeito da relação processual (sujeito processual), por si só, não o distingue dos 

demais participantes daquela mesma relação” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil 

brasileiro: um terceiro enigmático, p. 345). 
804

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 396. 



169 

 

Del Prá e Pinto, por sua vez, entendem que o amicus pode ser um terceiro não 

interessado. Nesse sentido, explicam os autores que sua atuação se daria pelo art. 341 do 

CPC/1973, o qual permitiria que terceiros, de maneira geral, venham a juízo trazer 

informações.
805-806

 Assim, dispõe o art. 380 da Lei 13.105/2015, correspondente ao art. 341 

do Código anterior:  

Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa: I – informar ao juiz os fatos e 

as circunstâncias de que tenha conhecimento; II – exibir coisa ou documento que 

esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de 

descumprimento, determinar, além da imposição de multas, outras medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. 

Com efeito, propõem os autores que haja uma interpretação extensiva do artigo 

para abranger, em primeiro lugar, situações que não apenas aquelas objeto de prova, mas 

toda e qualquer informação que possa, em alguma medida auxiliar o juiz na compreensão 

do caso. E, em segundo lugar, o dispositivo direcionar-se-ia para outros além de terceiros 

interessados.
807

 Destaca Del Prá que, além das testemunhas ou da atividade probatória, por 

essa nova leitura do dispositivo  

[...] se autorizaria a terceiros, desvinculados do processo, apresentar 

informações, esclarecimentos e, até mesmo, provas importantes para o deslinde 

da causa, independentemente de requisição da parte ou determinação do juiz. Tal 

admissão importaria na possibilidade de participação de terceiros, como amicus 

curiae, nas questões de expressão social, como no caso de ações coletivas ou 

individuais, versando sobre assuntos de relevância nacional, com influência 

direta na esfera jurídica de milhões de cidadãos.
808

 

Esse posicionamento, com a devida vênia, não nos parece o mais adequado. 

Scarpinella já o critica salientando que sua aplicação, ou mesmo a do art. 339 do 

CPC/1973, que hoje conta com a mesma redação no art. 378 da Lei 13.105/2015, é pouco 

esclarecedora para solução do problema.
809

 

De fato, se da leitura do revogado art. 341 do CPC/1973
810

 já predominava o 

entendimento doutrinário de que o dispositivo se dedica ao tema da instrução processual,
811

 

a nova redação nos pareceu reforçar ainda mais esse entendimento na medida em que o 

parágrafo único do art. 380 confere poderes sancionatórios ao juiz no exercício da 
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obtenção de informações. Tanto é assim que mesmo Scarpinella, em suas anotações ao 

novo Código de Processo Civil, comenta esse artigo como “deveres dos terceiros em 

relação à produção da prova”.
812

 

Mas ainda mais pode ser dito. Parece-nos que, se se pretender que a prestação de 

outras informações, de maneira bastante ampla, que não as intimamente correlacionadas 

com a instrução processual, fique à disposição juiz, podendo ele, inclusive, determinar 

sanções por sua não apresentação, esse cenário configuraria verdadeiro abuso. Por essa 

interpretação, e considerando todas as funções que atribuímos ao amicus curiae, em tópico 

anterior, poderia fazer crer que o juiz teria o poder de sancionar terceiros que, por exemplo, 

recusassem a se posicionar politicamente diante de uma dada questão judicializada. De 

fato, não nos parece que esse entendimento deva ser seguido. 

Com efeito, do que se viu até aqui podemos tirar duas conclusões: (1) A 

incongruência da definição. A doutrina que define o amicus curiae como “terceiro” tem 

dificuldade de dizer o que se deve entender por esse termo, uma vez que a situação parece 

fugir à forma tradicional. O uso, ao que parece, em larga medida, da definição de parte de 

Chiovenda torna simples a tarefa de responder que o amicus não é parte porque não pede e 

em face dele nada é pedido. No entanto, quando pretendem os autores defini-lo como 

terceiro, o problema persiste dada a tipicidade das modalidades interventivas. Não é por 

menos que alguns autores, como Cardoso
813

 e Soares,
814

 ao lidarem com o problema, 

sustentam que a figura não é parte nem terceiro.  

(2) O caminhar da percepção de que estamos lidando com algo novo. Viu-se com a 

proposta de definir o amicus como terceiro desinteressado que busca intervir no processo 

algo, senão inédito, teratológico para o sistema processual. Entre os muitos autores que 

tratam das condições para que terceiros possam intervir no processo,
815-816

 premissa 
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fundamental é aquela de sofrer ele os “reflexos jurídicos da sentença em sua esfera de 

direitos”,
817

 o que sem dúvida não se passa com o terceiro desinteressado. 

Portanto, a nosso ver, é ponderada a opinião de Scarpinella de que ainda hoje nossa 

doutrina e nossa jurisprudência se veem em dificuldade ao tratarem do critério de distinção 

entre terceiros desinteressados e interessados.
818

 

 

5.3 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (2): assistente 

 

Dando continuidade à análise do amicus curiae como terceiro interveniente, para 

que ela seja feita com mais propriedade, a doutrina aponta ser importante cotejar o amicus 

diante de outras manifestações no processo, justamente para que seja possível enriquecer 

os referenciais para melhor delineamento dessa figura, isto é, comparar os institutos para 

que disso resulte o desenho do regime jurídico do amicus curiae.
819

 

Nesse sentido, como ressalta Scarpinella, ao aventar a possibilidade de consistir o 

amicus em modalidade de intervenção de terceiros, a “figura do assistente é sempre tomada 

como paradigma da exposição”.
820

 Importa, então, apresentarmos o conceito de assistência.  

Moacyr Amaral Santos, sobre o tema, aduz que “consiste a assistência simples na 

intervenção de terceiro no processo entre as partes visando a sustentar as razões de uma 

delas contra a outra”.
821

 O assistente, por conseguinte, “intervém em auxílio de uma das 

partes contra a outra, em razão do interesse jurídico que tem na vitória e na derrota 

desta”.
822

 

Fux salienta que a “assistência diz-se simples ou adesiva quando o assistente 

intervém para discutir a relação jurídica do assistido mas o faz porque a sua relação é 

dependente e conexa com aquela deduzida em juízo, de tal sorte que a decisão final 

                                                                                                                                                    
terceiro que é sujeito de uma relação na prática incompatível com a decisão. Os primeiros são terceiros 
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refletirá em sua posição jurídica”.
823

 Ademais, Câmara acrescenta que a assistência é “uma 

intervenção ad coadjuvandum, o que demonstra que, nesta modalidade de intervenção, o 

terceiro (assistente) ingressa na relação processual com o fim de auxiliar uma das partes 

originárias (o assistido)”.
824

 

Scarpinella, por sua vez, apresenta a assistência como  

[...] a possibilidade de um terceiro, assim entendido aquele que não é autor nem 

réu, buscar sua intervenção em processo alheio para a tutela de um interesse ou 

de um direito seu. Consoante a expectativa de resultado daquele processo inter 

alios afete, mais ou menos intensamente, direito seu, relação jurídica da qual é 

titular, ele, assistente, pode buscar sua intervenção, forte na perspectiva de criar 

condições para o proferimento de uma decisão que, favoravelmente a quem 

assiste, não lhe seja prejudicial.
825

 

Comentando a regulamentação da assistência no novo Código de Processo, 

Gajardoni pontua o caráter didático do novo texto normativo, uma vez que, mesmo 

havendo a distinção entre assistência simples e litisconsorcial, o novo diploma criou seções 

distintas para as duas modalidades de assistência.
826

 

Também tratando da assistência no novo Código de Processo Civil, disciplinada no 

art. 119 da Lei 13.105/2015,
827

 Theodoro Júnior sublinha:  

[...] tendo interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, 

intervém no processo para prestar-lhe colaboração. O assistente, portanto, não é 

parte da relação processual – pelo menos na modalidade de assistência simples – 

e nisso se distingue do litisconsorte. Sua posição é de terceiro que tenta apenas 

coadjuvar uma das partes a obter vitória no processo. Não defende direito 

próprio, mas de outrem, embora tenha um interesse próprio a proteger 

indiretamente.
828

 

Temos no nosso processo duas modalidades de assistência, cujo critério que as 

diferencia, segundo a doutrina, é a “intensidade” com que o interesse de cada tipo de 

assistência é afetado, daí destaca Scarpinella que o assistente litisconsorcial “tem tudo para 

ser parte no processo”,
829

 diferentemente do assistente simples que é atingido apenas de 

maneira reflexa.  

Nesse sentido, pontua Dinamarco termos, de um lado, assistência simples, isto é, 

um terceiro que apenas sofre reflexos jurídicos do processo sobre sua esfera jurídica, e, de 
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outro, assistência litisconsorcial, quando “a sentença houver de influir na relação jurídica 

entre ele e o adversário do assistido”.
830

 Também Moacyr Amaral Santos destaca ser 

litisconsorcial a assistência quando “a sentença houver de influir na relação jurídica entre o 

assistente e o adversário do assistido”.
831

 Assim, o interveniente, tratando-se do assistente 

litisconsorcial, bem poderia ter agido conjuntamente com autor ou réu, em outras palavras, 

poderia ter sido litisconsorte do assistido.
832

 Nessa esteira, é possível, também, citar 

Câmara,
833

 Fux
834

 e Theodoro Júnior.
835

 

Em resumo, temos duas figuras assistenciais no Brasil. A primeira, simples, art. 121 

e seguintes do CPC,
836

 “autoriza a intervenção, em processo em curso, de quem tenha 

interesse jurídico em que a sentença a ser proferida nesse processo seja favorável a uma 

das partes, a fim de assisti-la”.
837

 A segunda, litisconsorcial ou qualificada, art. 124 do 

CPC,
838

 “autoriza a intervenção de terceiro, em processo em curso, toda vez que a sentença 
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a ser proferida nesse processo houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário 

daquele que pretende assistir”.
839-840

 

Agora, de posse desses conceitos, podemos dar continuidade apresentando o que a 

doutrina entende como elementos aptos a diferenciar o amicus curiae da assistência. 

 

5.3.1 Das diferenças entre o assistente e o amicus curiae 

 

5.3.1.1 Do caráter espontâneo ou provocado da intervenção 

 

Pontuando os modos de classificação da intervenção de terceiros entre espontâneo e 

provocado, ressalta Rodrigues que:  

A intervenção espontânea consiste no ingresso de pessoa, de modo voluntário, 

em processo sobre o qual tenha algum tipo de interesse jurídico, sendo sempre 

citados como exemplos, no processo civil brasileiro, a assistência, a oposição e o 

recurso de terceiro prejudicado. De outra banda, a intervenção provocada, 

também conhecida com coata ou forçada, dá-se quando uma das partes no 

processo, ou o próprio juiz (iussu iudicis), comunica a lide a um terceiro para 

que nela ingresse, assim como ocorre, tradicionalmente, na denunciação da lide, 

no chamamento ao processo e na nomeação à autoria.
841

 

Realmente, a diferenciação entre assistência e amicus curiae ocorre, aqui, pela 

estrita classificação daquela como intervenção espontânea, o que não se passa com este. 

Nas palavras de Scarpinella, a assistência tem um caráter “ontologicamente espontâneo”,
842

 

que, diferentemente deste, é uma intervenção que tanto pode ser voluntária quanto 

provocada.
843

 Disso decorreria a necessária incompatibilidade entre as figuras, dado que 

seu modo de intervenção seria diverso. 

No entanto, esse critério não nos parece suficiente para distinguir as intervenções. 

Nesse sentido, posiciona-se Scarpinella ao ressaltar que o ser espontâneo ou provocado o 
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meio de ingresso no processo pouco importa.
844-845

 Entende o autor que “a espontaneidade, 

a provocação para sua manifestação ou, até mesmo, uma eventual obrigatoriedade da 

intervenção do amicus não são, em si mesmos, critérios aptos de distinção entre as duas 

figuras”.
846

 

Ademais, a doutrina aponta mitigações ao princípio dispositivo que serve de baliza 

ao caráter voluntário da assistência. Por conseguinte, destaca Scarpinella a intervenção 

iussu iudicis,
847

 a qual é considerada por Sica como um meio de melhor possibilitar o 

contraditório, minimizando o desperdício da atividade jurisdicional ao evitar repetições de 

atos, o que mantém coerência decisória e prestigia a economia processual.
848

 

Outrossim, é possível acrescentar casos específicos em que, notadamente, é 

excepcionada a voluntariedade da assistência. Theodoro Júnior, considerando o 

procedimento cautelar, como a antecipação de prova ou a exibição de documentos, que 

poderá influir sobre eventual processo de mérito em que se exercitará pretensão da 

denunciação da lide ou chamamento ao processo, considera possível uma espécie de 

“assistência provocada”, pela qual se faz intervir terceiro no processo.
849-850

 No mesmo 

sentido, Rodrigues reconhece ser possível assistência coata como medida preparatória da 

denunciação da lide ou do chamamento do processo.
851

 

Sica dá outro exemplo. Considera o autor a exigência de que o sublocatário seja 

notificado da ação de despejo (art. 11, § 6.º, da Lei 4.494/1964; art. 35, parágrafo único, da 

Lei 6.649/1979; e art. 59, § 2.º, da Lei 8.245/1991). Diante desse caso, comenta que  

[...] a norma – ao atribuir ao autor o poder de pedir e ao juiz que provoque a 

intervenção de mero “assistente” – subverte claramente os arts. 50 e 51 do CPC 

(Código de Processo Civil de 1973), que estruturam a assistência como 

intervenção espontânea. A doutrina que atentou para o problema limitou-se a 

afirmar que se trata de caso excepcional de assistência provocada.
852
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Convém sublinhar, contudo, que a posição do referido autor diante da comunicação 

direcionada ao sublocatário não autorizado é que, se interviesse, o faria na condição de 

réu.
853

 Entretanto, essa análise não é objeto do presente trabalho, porém, em nosso pensar, 

essa não parece a posição mais acertada, dado que, inexistindo qualquer pedido em face do 

sublocatário, bem como não titularizando a situação jurídica objeto do processo, nem 

mesmo o fazendo na condição de substituto processual, não poderia ser, ele, réu.
854

 

Por derradeiro, registra Rodrigues quatro razões para que se admita a assistência 

coata no Brasil: (1) a restrita tipicidade das modalidades interventivas no direito brasileiro; 

(2) a rígida regra de estabilização subjetiva da demanda; (3) o fomento ao contraditório; e 

(4) ser ela meio de equacionar problemas existentes sobre a pluralidades de partes no 

processo, especialmente diante dos reflexos das decisões judiciais sobre terceiros.
855

 

Dessarte, caso se considere inviável a assistência coata no ordenamento pátrio por falta de 

disposição legal, parece-nos que, dado o caráter flexível do amicus curiae, este poderia, até 

mesmo, assumir essa função, consistindo ele, daí, em verdadeira modalidade de assistência 

provocada. 

 

5.3.1.2 Da repercussão social 

 

Santos, citando o trabalho de Tupinambá, destaca que o assistente é modalidade 

interventiva voltada a processos sob uma ótica individualizada. Por seu turno, o amicus 

seria próprio do ambiente coletivo, de modo que sua intervenção está ligada à 

transcendência coletiva de dada demanda. Em outras palavras, é a “repercussão social” que 

irá diferenciar o amicus curiae da assistência.
856

 

No mesmo sentido manifestam-se Chanan
857

 e Pereira, ressaltando o último que, no 

caso do amicus curiae,  
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[...] a pretensão não é estritamente de índole pessoal ou singularizada, mas, 

também de difusão coletiva. Em diante, embora o amicus curiae (terceiro) não 

seja titular da relação de direito material, a sua atuação é favorável ao interesse 

prático vertido dos efeitos na solução da demanda, principalmente quando 

envolvida a Administração Pública.
858

 

Também Del Prá remonta ao aspecto da “relevância social” como critério a 

diferenciar as figuras. Considera o autor ter ocorrido “esgotamento” ou “exaustão” da 

intervenção de terceiro nos litígios individuais pelas formas tradicionais de intervenção de 

terceiros, estando hoje alijados de representação interesses ligados à relevância social da 

controvérsia.
859

 

Sica, em notas sobre a pluralidade de partes no processo, da mesma forma, parece 

se posicionar no sentido de ser o amicus predisposto a processos que cotejem um 

alargamento dos destinatários da decisão, isto é, processos de cunho não apenas 

individual.
860

 

Ainda que, a nosso ver, não seja adequado dizer que as situações referentes à 

intervenção de terceiros nos litígios individuais estariam já isentas de desafios a serem 

superados, no que criticamos a “exaustão” ou “esgotamento” pelas tradicionais formas de 

intervenção de terceiro, sob uma perspectiva macroscópica, o amicus realmente parece 

ligar-se a uma participação mais ampla, de efeitos que se espraiem na sociedade, 

especialmente ligados à formação de precedentes. Esse posicionamento, inclusive, é 

comum na doutrina americana, qual seja o de que casos sem efeitos para além das partes 

não apresentam razão para ampla participação de amicus curiae (“If most cases have no 

effect beyond the parties, there is no reason to allow such broad amicus participation”).
861

 

Logo, a “relevância social” parece, sim, ser critério pertinente. 

 

5.3.1.3 Do agir contra os interesses do assistido  

 

Destaca Del Prá que diferença marcante entre a assistência e o amicus curiae seria a 

liberdade de atuação deste, em contraposição à daquele, isto é, dada a desvinculação do 

interesse do amicus de qualquer das partes, ele, enquanto terceiro, ao defender certo ponto 

de vista, pode atuar, coincidindo seu direcionamento com aquele pretendido por uma das 
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partes. Isso, no entanto, não significa que ele ficará de qualquer forma vinculado à defesa 

do “assistido”.
862

 

Também Silva salienta ser incompatível a figura do amicus com a assistência, uma 

vez que nesta a atuação do terceiro se dá de modo complementar à atividade processual do 

assistido, sob sua orientação, e nunca em oposição a ele, o que pode, inclusive, conduzir à 

invalidade do processo. O amicus, de outro lado, pode, eventualmente, beneficiar autor ou 

réu apenas como consequência de sua atuação, mas não no fundamento de sua 

intervenção.
863

 

Dinamarco, ao tratar da assistência, acentua que, qualquer que seja a modalidade 

(simples ou qualificada), não lhe pertencendo o litígio, não poderá o assistente contrapor-se 

ao assistido. Nas palavras do autor:  

Como o litígio não é seu, nem seu o direito que ele vem defender, o assistente 

não tem poderes de disposição sobre o processo ou sobre a relação jurídica 

substancial controvertida, nem estará autorizado a contrariar as estratégias de 

defesa do assistido. É, portanto, uma parte auxiliar.
864

 

Sica, por sua vez, ressalta que a regra pela qual não poderia se opor o assistente ao 

assistido se restringe aos casos de assistência simples, pois, uma vez que o assistente 

litisconsorcial poderia ter sido parte originária, sendo ele verdadeiro titular do direito 

objeto da demanda, não estaria ele sujeito a essa regra.
865

 No mesmo sentido Rodrigues 

limita a atuação subordinada somente ao assistente simples, posto que o assistente 

litisconsorcial é tratado como litisconsorte da parte principal, isto é, poderá ele contrariar a 

vontade do assistido.
866

 

Portanto, o critério apresentado seria hábil, tão somente, para diferenciar o amicus 

curiae da assistência simples, mas não da assistência litisconsorcial, no que, parece, a 

nosso ver, em conclusão, ser a possibilidade de atuar contrariamente aos interesses do 

“assistido” um critério insuficiente para os fins de separar as figuras. 

 

5.3.1.4 Da qualidade do interesse jurídico  
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Considerando o interesse jurídico critério eficiente a diferençar o amicus da 

assistência, podemos citar: Neves,
867

 Scarpinella,
868

 Del Prá,
869

 Câmara,
870

 Pereira,
871

 

Santos,
872

 Silva,
873

 Cravo,
874

 Reis
875

 e Razaboni.
876

 Também para Cabral o interesse parece 

ser critério apto a distinguir as figuras, ao destacar que, “ao contrário do amigo da Corte, o 

assistente é movido verdadeiramente por interesse jurídico, que é inclusive requisito para 

sua intervenção”.
877

 

Tratando desse tema, Scarpinella sublinha que a diferença entre os dois institutos 

recai mais sobre o direito material do que o processual, de modo que o assistente intervém 

em busca de tutela para interesse próprio, “egoístico”. Logo, ao atuar em prol de uma 

parte, ele o faz não por intentar prestar ajuda, mas porque seu auxílio é meio de proteção 

de seu interesse. Com efeito, o “altruísmo” do assistente em ajudar o assistido é impróprio, 

pois consiste ele apenas no reflexo de seus esforços em salvaguardar interesse seu.
878

 

O amicus curiae, de outro lado, tende a ser “altruísta”, isto é, para ele, a vitória do 

autor ou do réu não importa, pois estaria ele buscando a tutela de um “interesse em si 

                                                 
867

 “Essa constatação (interesse institucional do amicus curiae), entretanto, não é o suficiente para entender a 

intervenção do amicus curiae como hipótese de assistência, porque não há interesse jurídico por parte deste 

na solução da demanda; tampouco equipará-lo com a atípica intervenção prevista pelo art. 5.º da Lei 

9.469/1997, fundada em mero interesse econômico. O interesse institucional que motiva a intervenção do 

amicus curiae não se confunde com interesse próprio, de natureza jurídica ou econômica, daí serem 

inconfundíveis as diferentes formas de intervenções ora analisadas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de direito processual civil, p. 259). 
868

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 115. 
869

 “Esse terceiro (o assistente) age em defesa de interesse próprio, porquanto sua esfera jurídica poderá ser 

atingida (em maior ou menor grau) pela decisão, ou pela fundamentação da decisão, a ser proferida na ação. 

Sua atuação, pois, é comprometida com seu interesse, e servirá para o auxílio na vitória de uma das partes, 

em benefício próprio, indiretamente auferido. Portanto, esse parece ser um primeiro obstáculo: a função do 

amicus curiae não pode ser igual, mesmo que em parte, à função do assistente. Assim, não agirá o amicus 

curiae em direto auxílio a qualquer das partes” (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 

instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 111). 
870

 “Entendo, porém, que nem mesmo uma nova modalidade de intervenção de terceiro se tem nos casos em 

que o amicus curiae ingressa no processo. Digo isso porque só se pode falar em intervenção de terceiro no 

caso em que alguém, que não é parte de um processo, nele ingressa para fazer valer um interesse subjetivo 

seu, que será direta ou indiretamente afetado pela decisão judicial a ser proferida no referido processo. Ora, o 

amicus curiae não intervém no processo para defender interesses subjetivos seus, mas para fornecer subsídios 

ao juízo, a fim de que este possa bem resolver as questões de direito de repercussão geral que tenham surgido 

na causa. Trata-se, pode-se assim dizer, de uma intervenção „altruísta‟” (CÂMARA, Alexandre Freitas. 

Lições de direito processual civil, p. 248). 
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 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus curiae – Intervenção de terceiros, p. 27. 
872

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 692. 
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 SILVA, Larissa Clare Pochmann da. O amicus curiae no (novo) processo civil brasileiro, p. 11. 
874

 CRAVO, Daniela Copetti. A natureza da intervenção judicial do Cade, p. 602.  
875

 REIS, Lucas Cavalcanti. A participação do amicus curiae na análise da repercussão geral do recurso 

extraordinário, p. 41. 
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 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 90. 
877

 CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial, 

p. 19. 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Da legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 36. 
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mesmo considerado”.
879

 Razaboni, na mesma esteira, pondera que o interesse do amicus 

transcende o mero resguardo das partes, pretendendo um novo posicionamento.
880

 

Cabral chega a salientar que o interesse do amicus consiste no “direito à 

participação”, e não precisaria ele demonstrar interesse jurídico, pois o que interessa é tão 

somente sua atuação no processo.
881

 

Del Prá, tratando da diferenciação dos interesses do amicus e do assistente, salienta 

que o amicus curiae, no tocante ao seu interesse, deve assumir posição neutra, não 

auxiliando qualquer das partes. No entanto, sua função não se restringe a ajudar a corte, 

estando vinculada a um “interesse estranho ao processo”,
882

 o qual não é compreendido por 

nenhuma das modalidades de intervenção no processo.
883

 

Com efeito, para que as críticas quanto ao interesse que caracteriza a intervenção do 

amicus curiae fiquem claras, importa que apresentemos o interesse jurídico da assistência. 

Tratando do interesse que caracteriza a assistência, Liebman, ao comentar a obra de 

Chiovenda, ressalta que  

[...] condição para a intervenção é, pois, o interêsse do terceiro no resultado do 

processo. O interêsse deve ser de caráter jurídico, porque deve tratar-se de um 

dos casos em que a sentença proferida entre as partes pode afetar a relação 

jurídica de que terceiro é o titular. Essa possibilidade deriva da interdependência 

das relações jurídicas a que deram vida os vários sujeitos, e, portanto, do nexo de 

prejudicialidade que pode intercorrer entre a relação controversa, deduzida em 

juízo pelas partes, e a relação existente entre uma das partes e o terceiro. O 

interêsse que autoriza a intervenção não pode ser, portanto, de mero fato, isto é, 

de caráter prático, econômico ou moral, mas, antes, jurídico, significando que a 

eficácia da sentença a prolatar-se possa refletir-se a benefício ou em prejuízo do 

terceiro, com influência sôbre a existência ou sôbre as modalidades de suas 

próprias relações jurídicas.
884

 

Sobre esse interesse, a justificar a intervenção, reside ele, de acordo com Leonel, na  
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 410. 
880

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 90. 
881

 CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial, 

p. 18-19. 
882

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 112. 
883

 Idem, p. 113. 
884

 E continua o autor: “Nesses casos, é justo permitir ao terceiro intervir no processo para auxiliar a parte, 

em cuja vitória se acha interessado, complementando eventualmente a defesa que ela desenvolve e que pode 

ser, por qualquer razão, insuficiente; e realizar, com esse fim, uma atividade não simplesmente subordinada à 

da parte assistida, mas inteiramente autônoma: esta e não outra é a significação da equiparação do terceiro ao 

litisconsorte. O terceiro não se torna parte; não se converte em litisconsorte; sua relação jurídica não é 

deduzida em juízo e a sentença não pode decidi-la nem conter disposições que lhe sejam diretamente 

pertinentes (exceto quanto às custas da intervenção); ele pode, contudo, como terceiro, e permanecendo nesse 

caráter, defender a posição da parte assistida, mesmo em contradição, se necessário, com a conduta que esta 

assume no processo. De outra parte, sua participação no processo terá a consequência de não lhe ser possível, 

depois, inquinar a sentença de haver julgado erroneamente” (LIEBMAN, Enrico Tullio apud CHIOVENDA, 

Giuseppe. Instituições de direito processual civil, p. 239).  
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“interdependência entre relações jurídicas, na medida em que a existência ou o 

modo de ser de uma relação jurídica podem produzir efeitos sobre outra relação, 

em decorrência da identidade, conexão ou incompatibilidade”.
885

 

Theodoro Júnior, seguindo, ao que nos parece, as lições de Liebman e comentando 

o art. 119 da Lei 13.105/2015, aponta que o interesse do assistente deve ser jurídico, 

sistematizando-o em dois elementos: (1) “existência de uma relação jurídica entre uma das 

partes (assistido) e o terceiro (assistente); e (2) possibilidade de vir a sentença a influir na 

referida relação”.
886

 

Scarpinella, por sua vez, define interesse jurídico como  

[...] a identificação, em processo alheio, isto é, em que são partes outras pessoas, 

de que há, em alguma medida, algum interesse ou algum direito que diz respeito 

ao terceiro e que pode vir a ser afetado, prejudicando, em função do que vier a 

ser decidido naquele processo. O que motiva a intervenção de terceiro em 

processo alheio, destarte, é a verificação de que a relação jurídica a qual ele, 

terceiro, integra tem condições de vir a ser afetada por decisão proferida em 

processo inter alios.
887-888

 

Realmente, a definição de interesse jurídico, tal como a doutrina o delineia, não se 

nos afigura de todo clara. Nesse ponto, critica-o Batista considerando o interesse 

econômico, o qual é, em peso, rejeitado pela doutrina como ensejador da intervenção de 

terceiros, mas cujos limites não são límpidos. Assim, cita a autora a doutrina portuguesa, 
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 LEONEL, Ricardo de Barros. Recursos de sobreposição: novo procedimento e intervenção do amicus 

curiae, p. 285. 
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 356. 
887

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 414. 
888

 Apontamos aqui a definição de interesse jurídico de outros autores. Pontes de Miranda sublinha: “O 

interesse há de ser jurídico. Não basta, por exemplo, que a perda da demanda pela parte que outrem quer 

assistir, diminua o patrimônio do vencido, que é devedor ao terceiro. Aliter, se o bem, que é objeto da lide, 

teria de ser vendido ao terceiro, em virtude de pré-contrato, ou mesmo da regra jurídica sobre preferência ou 

opção. O que é preciso é que a sentença proferida entre as partes atinja ou possa atingir direito, pretensão, ou 

ação, ou exceção, do terceiro. Não seria interesse jurídico o de simples fato, porque então seria interesse 

apenas econômico. Nem parente pode pretender assistência em ação alheia, porque havia repercussão moral 

no tocante à família” (PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 56). De 

acordo com Moacyr Amaral Santos: “O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das 

partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com 

direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a 

sentença não seja proferida contra o assistido, porque contra este poderia influir desfavoravelmente na sua 

situação. Assim, na causa entre o credor e o devedor afiançado, o fiador, pelo interesse que tem na vitória do 

afiançado, pela influência da sentença na sua situação jurídica, poderá intervir como assistente deste” 

(AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil, p. 51). Luiz Fux pontua: “A 

assistência exige que o assistente demonstre o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma 

das partes do processo. Esse interesse, que não pode ser de outra sorte que não jurídico, é demonstrado pela 

conexão entre a relação discutida e a relação do assistente com o assistido ou com o adversário deste. Tal 

requisito se resume no interesse no resultado jurídico do processo” (FUX, Luiz. Intervenção de terceiros 

(aspectos do Instituto), p. 14). Daniel Amorim Assunção Neves, por sua vez, entende que “o pressuposto da 
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Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 272).  
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ressaltando que lá predomina o entendimento de interesse jurídico como a titularidade de 

uma relação jurídica cuja “consistência prática ou económica dependa da pretensão do 

assistido”.
889

 Logo, o interesse econômico também é jurídico. No Brasil, considerando a 

possibilidade de o credor intervir em causa de que é parte seu devedor, destaca a autora 

que pelo art. 591 (correspondente ao art. 789 da Lei 13.105/2015), sendo o patrimônio do 

devedor garantia de suas obrigações, o ataque à garantia configuraria a juridicidade do 

interesse do credor.
890

 

E continua Batista, salientando que o interesse jurídico, no Brasil, utilizado para 

desautorizar a intervenção do credor, é interpretado como “a exigência de um vínculo de 

conexão entre a situação jurídica do terceiro e o objeto do processo, vínculo este que não 

existe entre a relação credor-devedor e a relação devedor-outro credor em razão da 

interpretação restritiva que se dá a ele”.
891

 

Com efeito, diante disso, considerando a fórmula do interesse jurídico, não nos 

parece tarefa simples exprimir até onde se estende um interesse jurídico e outro não 

jurídico, isto é, a distinção entre esses domínios ainda oscila. 

Pereira, apesar de entender que a intervenção do amicus é alheia à apresentação de 

interesse jurídico tradicional, não descarta haver dependência entre a relação jurídica 

objeto da demanda e o interesse do amigo da corte.
892

 

Mesmo Scarpinella, que não admite que seja o amicus um assistente, parece, de 

certa forma, ceder no tocante ao interesse jurídico como fonte de  

[...] distinção do interesse jurídico que, por exemplo, legitima a intervenção de 

um assistente (simples ou litisconsorcial) e do interesse “jurídico” que legitima a 

intervenção do amicus. Ela é muito mais de grau, de enfoque, de intensidade, de 

contexto e não, propriamente, de ausência de um elemento jurídico. O que muda, 

substancialmente, em um e em outro caso, é o modo de compreensão pelo 

sistema e pelo intérprete do que seja “jurídico” em dado momento histórico.
893

 

Ademais, Mattos, ainda que acompanhe a doutrina majoritária considerando ser 

incompatível exigir do amicus o mesmo interesse jurídico do assistente, destaca que este 

“até pode existir, ainda que indireto, reflexo ou mediato, porém, não é condição para sua 

atuação”.
894
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183 

 

De fato, não discordamos desse raciocínio, qual seja de não ser exigível, prima 

facie, que demonstre o amicus interesse jurídico. Contudo, essa constatação, ainda que se 

preze a diferenciar o amicus em momento anterior à intervenção, não se presta a fazê-lo 

quando intervém o amicus com a mesma qualidade de interesse, isto é, ao se admitir que 

“até pode existir este interesse”, como diferenciar as figuras quando o interesse estiver 

presente? 

Portanto, a resposta já parece caminhar no sentido de maior proximidade do 

interesse das duas figuras. Mas ainda há mais, Theodoro Júnior apresenta duas situações 

em que o interesse do assistente é versatilizado: (1) a primeira é a interpretação conjunta 

dos arts. 6.º
895

 e 190,
896

 ambos do CPC, pela qual, admitindo-se que as partes, quando 

possível a autocomposição, estipulem mudanças no procedimento, seria possível, 

consequentemente, a intervenção de assistente, sem a necessidade de comprovação do 

interesse jurídico, bastando a concordância das partes, isto é, “intervenção atípica ou 

negociada”;
897

 (2) a segunda é a possibilidade da intervenção, a título de assistência 

simples, em processo individual, do legitimado para a propositura da ação coletiva. Cita, 

assim, o autor caso em que entidade sindical interveio como assistente de um associado, 

tendo sido este o entendimento do STF (RE 550.769 QO/RJ). Assim, a assistência simples 

foi permitida a despeito de qualquer demonstração de relação conexa, mas pela “simples 

convivência de direitos que coletivamente se interligariam com o objeto litigioso 

individual”.
898

 Além disso, é interessante salientar que o próprio autor reconhece que, no 

segundo caso, o STF aproximou o amicus curiae da assistência.
899

 

Outro caso que nos parece aproximar, senão confundir as figuras, é a interpretação 

do novo § 3.º do art. 55
900

 do CPC acompanhado de definições como a de Fux,
901

 de que é 

                                                                                                                                                    
concentrado de constitucionalidade independe de demonstração de interesse jurídico que, volta-se a repetir, 

pode até existir, ainda que seja indireto, reflexo ou mediato, porém, não é condição para sua atuação” 

(MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 198). 
895

 Art. 6.º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. 
896

 Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 

capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre 

os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De 

ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes 

aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma 

parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
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 Idem, p. 368. 
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possível a assistência quando as relações forem conexas. De fato, tanto Gajardoni
902

 quanto 

Scarpinella,
903

 ao comentarem o § 3.º do citado artigo, reputam que a hipótese não é 

propriamente de conexão, ao menos não nos moldes como a conhecemos, mas da aplicação 

de suas consequências, isto é, a reunião de processos para julgamento em conjunto. Nesse 

sentido, considerando-se que aquele que é parte de uma relação, em tese, conexa pode 

participar como assistente, também não poderia atuar, nos mesmos moldes, aquele que é 

titular de uma relação de potencial julgamento conjunto (risco de gerar decisões 

contraditórias), ainda que não compartilhe o mesmo pedido mediato (bem da vida) ou a 

mesma causa de pedir remota (fatos da causa)? 

Em outras palavras, dado que o Código ampliou as situações em que é possível 

reunir causas para julgamento conjunto, esse fato, portanto, parece ser mais um indício do 

surgimento de “interesse jurídico”, ainda que não aquele tradicional, anteriormente 

definido. Com efeito, cada passo que dá o legislador em busca de maior isonomia no 

tratamento de causas semelhantes, mais intenso se torna o interesse daquele que titulariza 

situação jurídica próxima ou similar. 

Feitas estas observações, parece-nos ser possível, agora, trazer algumas conclusões 

sobre o tema. 

 

5.4 Conclusão (1): dos interesses semelhantes  

 

Dada toda a análise que a doutrina dedica ao tema do interesse ao distinguir as 

figuras, interessou-nos a proposta de sistematização de terceiros apresentada por Batista, a 

qual elenca os terceiros em oito categorias a depender da titularidade, pelo terceiro, de 

situações jurídico-substanciais mais ou menos próximas ao objeto do processo:  

(a) terceiros totalmente indiferentes e alheios ao objeto do processo em curso; (b) 

terceiros que têm interesse meramente de fato no resultado do processo; (c) 

terceiros credores de uma das partes que pode ter o patrimônio diminuído em 

consequência do resultado do processo; (d) terceiros titulares de situação jurídica 

conexa (pela causa de pedir, pelo pedido, por ambos ou, ainda, por mera 

afinidade de questões) com aquela discutida no processo; (e) terceiros titulares 

de situação jurídica dependente daquela discutida no processo; (f) terceiros 

titulares de situação jurídica tal que os faça temer a formação de precedente 

desfavorável em razão da decisão a ser proferida no processo em curso; (g) 

terceiros cotitulares da situação jurídica deduzida no processo; e (h) terceiros 

                                                                                                                                                    
conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II – às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3.º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 
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titulares de situação jurídica que os habilitaria a deduzir pretensão totalmente 

incompatível com aquela deduzida no processo.
904

 

Diante dessa classificação, e considerando a possibilidade de o interesse de terceiro 

consistir na formação de precedente que pode afetar relação jurídica sua, é possível dizer 

que o terceiro, no caso o amicus curiae, é um interveniente interessado no provimento 

final, ainda que não no sentido tradicional, o que, para Dinamarco, são os  

[...] reflexos jurídicos que os resultados do processo possam projetar sobre a 

esfera de direitos do terceiros. Esses possíveis reflexos ocorrem quando o 

terceiro se mostra titular de algum direito cuja existência ou inexistência depende 

do julgamento da causa, ou vice-versa.
905

 

Logo, o interesse jurídico tradicional caracteriza-se como uma relação de 

prejudicialidade “entre a situação jurídica do terceiro e os direitos e obrigações versados na 

causa pendente. Ao afirmar ou negar o direito do autor, de algum modo o juiz estenderá 

colocando premissas para a afirmação ou negação do direito ou obrigação do terceiro – e 

daí o interesse deste em ingressar”.
906

 Com isso, complementa Dinamarco ressaltando que, 

pela intervenção, busca o terceiro evitar a formação de precedente desfavorável.
907

 

Com efeito, a formação do precedente, diante do interesse jurídico clássico, a nosso 

ver, é aquele da própria relação de que o terceiro é titular, como o caso do devedor que não 

participa da ação de cobrança movida por seu credor em face de seu fiador. Nesse caso, 

haverá a formação de um precedente que declara, ou não, existente a própria obrigação do 

terceiro. No entanto, no caso do amicus curiae, seu interesse, quanto ao precedente, será 

outro, isto é, o de evitar precedente desfavorável à relação jurídica sua, que, apenas, guarda 

elementos determinantes semelhantes, porque sua situação jurídica é completamente 

independente daquela discutida em juízo. Portanto, a prejudicialidade, tal como expressada 

por Dinamarco, aplicar-se-á ao amicus curiae com uma intensidade muito menor daqueles 

casos em que é a própria relação jurídica do terceiro que se encontra sub judice.  

É dessa situação, pautada no precedente de relação jurídica completamente 

independente da do terceiro, que desponta o interesse do amicus curiae, mais 

precisamente, “amicus assistente”, dado que, conforme a jurisprudência do STJ, o 

precedente não é suficiente para justificar o ingresso de interveniente na modalidade de 

assistência. Veja-se, nesse sentido, o Informativo 540/STJ (REsp 1.418.593/MS, j. 

14.05.2014), onde se lê:  
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Não configura interesse jurídico apto a justificar o ingresso de terceiro como 

assistente simples em processo submetido ao rito do art. 543-C do CPC o fato de 

o requerente ser parte em outro feito no qual se discute tese a ser firmada em 

recurso repetitivo. Isso porque, nessa situação, o interesse do terceiro que 

pretende ingressar como assistente no julgamento do recurso submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos é meramente subjetivo, quando muito 

reflexo, de cunho meramente econômico, o que não justifica sua admissão como 

assistente simples. Outrossim, o requerente não se enquadra no rol do art. 543-C, 

§ 4.º, do CPC, sendo certo ainda que nem mesmo aqueles inseridos da referida 

lista podem ser admitidos como assistentes no procedimento de recursos 

representativos, não sendo possível, também, a interposição de recurso por eles 

para impugnar a decisão que vier a ser prolatada. Ademais, a admissão da tese 

sustentada pelo requerente abriria a possibilidade de manifestação de todos 

aqueles que figuram em feitos que tiveram a tramitação suspensa em vista da 

afetação, o que, evidentemente, inviabilizaria o julgamento de recursos 

repetitivos. 

A nosso ver, diferentemente do que entendeu o STJ, quando do incidente de 

repetição, o que pretendeu, agora, o novo Código foi, justamente, permitir, abrir a 

possibilidade de manifestação de todos aqueles que tiveram suspensa a tramitação de seus 

processos. Logo, o interesse presente no caso acima indicado, qual seja daqueles que 

tiveram seus processos suspensos pelo julgamento repetitivo, ainda que não seja admitido 

pela jurisprudência na qualidade de interesse jurídico clássico de assistente, parece ter sido 

contemplado pelo art. 138, § 3.º, da Lei 13.105/2015. Assim, combinando esse dispositivo 

ao art. 1.038 da mesma lei (correspondente ao art. 543-C do CPC/1973), a hipótese 

interventiva que exsurge é, justamente, a do amicus curiae, tal como comenta Scarpinella:  

O inciso I do art. 1.038 permite ampla participação de terceiros intervenientes na 

qualidade de amicus curiae. Nada há que impeça, não obstante o silêncio do 

novo CPC, que os próprios recorrentes, individualmente considerados, queiram 

se manifestar para os fins daquele dispositivo.
908

 

Também Nery, comentando o § 3.º do art. 138, entende que o Código de Processo 

Civil, ao “admitir que o amicus curiae seja parte legítima para recorrer no incidente de 

demandas repetitivas, reforça o argumento de que, naquela situação, ele é terceiro 

interveniente”.
909

 

Dessarte, a caracterização desse novo interesse parece ter sido, especificamente, a 

intenção do § 3.º do art. 138 da Lei 13.105/2015, o qual atribuiu poderes recursais ao 

amicus curiae no incidente que julgar demandas repetitivas. Nesse caso, notavelmente o 

amicus terá interesse jurídico, como decorrência lógica dos poderes que desenvolverá em 

juízo, adquirindo, por certo, quando de sua intervenção, natureza jurídica de parte. No 

entanto, como explicar seu interesse se não titulariza ele nenhuma posição jurídica naquele 

processo e nem mesmo teve para si conferida legitimação extraordinária? Nesse sentido, 
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concluímos ser possível considerar o interesse jurídico do “amicus assistente” como a 

formação de um precedente, isto é, cujos motivos determinantes possam vinculá-lo, mesmo 

que não titularize qualquer situação jurídica que será decidida no processo em que procura 

intervir. Haverá, por conseguinte, a fixação de tese a ser aplicada, mas nas conformidades 

do seu caso, o que significa que, havendo distinções, a tese poderá ser afastada, tal como 

dispõem os §§ 9.º e 10 do art. 1.037 da Lei 13.105/2015. Portanto, seguimos a posição de 

Neves:  

Ainda que substancialmente diferente dos terceiros intervenientes tradicionais, 

prefiro o entendimento de que a intervenção ora analisada é uma espécie 

diferenciada de intervenção de terceiro, tendo como principal consequência a 

atribuição da natureza jurídica de parte após sua admissão no processo.
910

 

Nesse momento é interessante salientar a posição de Scarpinella sobre a 

intervenção daquele que é parte no processo sobrestado pela repercussão geral do recurso 

especial (recursos repetitivos). Sublinha o autor que a hipótese é de assistência 

litisconsorcial porque “é direito seu que será decidido em processo em que, pela dinâmica 

daqueles institutos processuais, afasta a sua participação direta”.
911

 

Com efeito, a posição do autor é o motivo de advogarmos em prol da classificação 

“amicus assistente” no processo civil brasileiro. Deveras, como já sublinhamos, cremos 

que, nesse caso, será o interveniente parte no processo em que ingressar. No entanto, por 

certo, o direito em litígio não lhe pertence e, muito menos, compartilha ele relação jurídica 

com o adversário do assistido. Logo, assistente, no sentido clássico, não é. Contudo, parece 

forçoso concluir que a situação é, no mínimo, análoga à da assistência. Com isso o sistema 

cobra uma figura que cumpra as funções do assistente ou equivalentes, mas que, por todo o 

delineamento histórico da figura, não se lhe permite maleabilidade a sanar essa nova 

exigência. Por conseguinte, surge e se qualifica o “amicus assistente”.  

Nossa posição, que ficará mais clara a seguir, é a de que o amicus brasileiro, por 

desempenhar funções diversas, terá, ao desempenhar cada função, uma natureza própria, 

ainda que nova para o ordenamento jurídico nacional. No entanto, como acabamos de 

ressaltar, ao menos em uma das suas funções, será o amicus curiae terceiro interessado 

que, ao intervir, adquirirá a qualidade de parte, uma vez que terá ele atendido a dois 

requisitos, quais sejam: titularidade de situações jurídicas no âmbito do processo e 

interesse afirmado no provimento final. Nesse sentido, afigura-se-nos possível, diante 

desse cenário, admitir que, em alguma de suas funções, o amicus desenvolverá a mesma 
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natureza jurídica da assistência, dada a proximidade entre as figuras. Assim sendo, 

entendemos possível atribuir, aqui, a esse terceiro a denominação “amicus assistente”. 

 

5.5 Conclusão (2): da convivência de ambas as figuras  

 

Ainda que possa o amicus curiae ingressar em juízo buscando interesses próprios, 

em situação análoga à da assistência, o que denominamos “amicus assistente”, as duas 

figuras parecem inconfundíveis, de sorte a se manter espaço para os dois institutos, isto é, o 

velho e o novo convivem harmonicamente.
912

 

As razões para isso são aquelas indicadas pela doutrina, das quais já tratamos 

tecendo críticas pontuais, quais sejam: (1) do caráter espontâneo e provocado da 

modalidade interventiva; (2) da repercussão social da causa; (3) da possibilidade de agir 

contra os interesses do “assistido”; e (4) da qualidade do interesse jurídico. Some-se a isso 

os casos tradicionais de assistência, como o exemplo clássico do sublocatário diante da 

ação de despejo. Nesse caso, não há qualquer dúvida de que o terceiro (sublocatário) 

ingressará como assistente, e não como amicus curiae. 

Portanto, ainda que as figuras possam se confundir nas situações que já indicamos, 

não nos parece que o “amicus assistente” venha para desbancar o instituto da assistência, 

muito pelo contrário, ele vem para complementar, dar vazão, a necessidades práticas que 

demandavam uma solução, mas que, por falta de melhor resposta, indicava-se a figura do 

assistente. 

No mesmo sentido, Del Prá ressalta que o amicus curiae deve se destinar a 

situações não expressamente previstas – já sob a égide de outras modalidades interventivas 

–, quando estiverem em jogo situações de “relevância social”. Lendo, então, as 

ponderações do autor, distinguimos dois requisitos para a intervenção do amicus: (1) 

situação não já amparada e contemplada por outra modalidade de intervenção de terceiros; 

e (2) “relevância social”.  

                                                 
912

 “Com relação ao amicus curiae, estamos convencidos de que é possível fazer sua construção dogmática 

com base, muito mais, em adaptações do que em criações. É o necessário convívio entre o „velho‟ e „novo‟ a 

que fizemos menção no item 1 do Capítulo 5. O objeto de preocupação do processo civil ampliou-se, não há 

como negar esse fato. Mas ainda não abandonou as suas velhas categorias, porque ele ainda se volta hoje à 

tutela daqueles mesmos interesses e direitos individuais de que, no direito romano, já se ocupava. A 

diferença, vale insistir, é que, além dessas situações, o processo civil deve dar conta de outras tantas, a exigir 

as adaptações necessárias. E essas „preocupações‟, pertinente frisar, são impostas, na maior parte das vezes, 

pelo direito material, aquele direito que está „fora‟ do processo. Nesse sentido, o que se impõe para o 

processo civil, continente, é adaptar-se necessariamente ao seu conteúdo, para bem realizá-lo, para bem 

concretizá-lo. Mais ainda quando „um‟ dos direitos materiais a serem realizados „no‟ e „pelo‟ processo são os 

que tipificam o modelo de Estado eleito pela Constituição” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no 

processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 394). 



189 

 

Também Scarpinella destaca que “para nos livrarmos das amarras de outrora, o 

“assistente”, o “fiscal da lei”, o “perito” (mesmo as “testemunhas”), todos esses sujeitos do 

processo podem (e devem) abrir espaço para outra figura, outro sujeito, que não usurpa o 

seu papel, que não pretende colocar-se nos seus lugares, ocupando-os e excluindo seus 

tradicionais titulares”.
913

 Daí resulta a concepção de novas categorias, parâmetros, padrões 

e classificações capazes de atender a novas necessidades, sem que se fale em qualquer 

abandono das tradicionais categorias processuais.
914

 

Dessa forma, o amicus curiae é um novo veículo, instrumento a complementar o 

aparato do instrumental processual, sem, contudo, excluir os outros já existentes.
915

 

 

5.9 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (3): custos legis 

 

Dando continuidade, importa, agora, analisarmos o amicus curiae como custos 

legis, ou seja, como já salientamos, a doutrina parece apontar pela relevância do cotejo do 

amicus diante de outros sujeitos processuais, para melhor delineamento da figura.
916

 

Com efeito, ao menos em um primeiro momento não nos parece possível trabalhar 

a figura do custos legis distanciada do Ministério Público. Portanto, sobre a natureza 

jurídica da atuação do Ministério Público no processo, salienta Theodoro Júnior que “sua 

atuação é de parte e não de magistrado. Não lhe cabe decidir ou solucionar litígios, mas 

apenas bater ou propugnar pela prevalência do interesse geral e do bem comum na 

prestação jurisdicional a cargo do Poder Judiciário”.
917

 

Mazzilli, tratando da atuação do parquet, destaca haver diversas formas e variações. 

Poderá ele ser: (1) autor, como de uma ação civil pública; (2) representante da parte, 

prestando assistência judiciária gratuita; (3) substituto processual, de incapazes; (4) 

interveniente, independentemente do interesse das partes, isto é, custos legis; e (5) 

interveniente, voltado a ajudar uma das partes em razão de sua qualidade, como o incapaz, 

ou indígena.
918

 

Greco Filho, por sua vez, apresenta três classificações: “(a) atividade como parte; 

(b) atividade como auxiliar da parte; e (c) atividade como fiscal da lei”.
919
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Pontes de Miranda, traçando considerações sobre a natureza jurídica, especialmente 

sobre o significado de custos legis, critica severamente esse termo. Diz o autor que “a 

expressão „fiscal da lei‟ apenas evita o trabalho mental de se precisar qual a figura, e 

devemos riscá-la de tôda exposição científica”.
920

 Pontua, então, o autor que seu interesse 

consiste em ter o Estado se comprometido a julgar, figurando o “fiscal do ordenamento 

jurídico” ao “lado e quase à semelhança do juiz, auxiliando-o a dar a decisão „justa‟”.
921

 

Considerando a posição do custos legis como um “quase juiz”, parte da doutrina 

repudia essa figura. Câmara, por exemplo, entende que ela não se justifica, devendo o 

Ministério Público sair completamente do processo civil, dado que representaria essa 

intervenção verdadeira “desconfiança nos juízes”, colaborando para o desprestígio da 

magistratura.
922

 

Pontes de Miranda indica três correntes sobre a atuação de “fiscal da lei”: (1) 

aqueles que consideram o Ministério Público, nessa função, uma “duplicação supérflua, 

inútil, dispendiosa, ao lado dos magistrados”;
923

 (2) aqueles que consideram a desconfiança 

dos juízes como tendo origem francesa, o que não se justificaria no direito brasileiro; e (3) 

aqueles que pretendem a criação de um órgão autônomo e independente, ao lado da 

magistratura, que represente a lei, não o Poder Executivo.
924

 O último sentido foi, segundo 

o autor, pretendido pelas Constituições de 1934, 1946 e 1967.
925

 

Assim sendo, trouxemos aqui esse apontamento, o qual defende uma posição 

restritiva quanto ao custos legis, ou mesmo pretendendo a extirpação dessa função do 

ordenamento, pois, caso seja essa uma tendência, inútil seria o esforço de comprar o 

amicus curiae a essa figura.  

Ressalta, contudo, Oliveira, que a atuação do Ministério Público, na condição de 

fiscal da lei, é profundamente legitimada pelo interesse público derivado da 

indisponibilidade de direitos. Nesse sentido, sua participação torna-se condição, meio, para 
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a realização de direitos.
926

 Nas palavras da autora, o custos legis consiste em “órgão 

interveniente no processo civil para fiscalizar a aplicação da lei em causas qualificadas 

pela existência de interesse público”.
927

 Ademais, a autora aponta um duplo fundamento 

para a admissão do custos legis. De um lado, a escorreita aplicação da lei, 

complementando as atividades que incumbiriam às partes, mas que, por qualquer motivo, 

não ocorreu. De outro, seria um meio de assegurar a imparcialidade do magistrado, 

impedindo que ele pratique algum ato que poderia atentar contra a sua neutralidade.
928

 

Também Gajardoni, comentando o art. 178 da Lei 13.105/2015, destaca que a 

atuação do Ministério Público como custos legis só se dá a partir de critérios de política 

legislativa. Pela leitura do dispositivo, essa modalidade interventiva estará ligada à 

indisponibilidade do direito (art. 178, I, do CPC/2015) ou à qualidade da parte (art. 178, II, 

do CPC/2015).
929

 

De fato, com a regulamentação do instituto na Lei 13.105/2015, a qual adotou, 

inclusive, nova nomenclatura “fiscal da ordem jurídica”, o custos legis, parece-nos, restou 

ainda mais consolidado. Além disso, é possível encontrar referências como as de 

Scarpinella, de que o instituto está em franca expansão, de sorte a se admitir que outros 

órgãos, que não o Ministério Público, desempenhem esse papel.
930

 Outrossim, mesmo 

doutrinariamente, a ideia de fiscalização é bem aceita. Dinamarco, a respeito, salienta que, 

como fiscal puro da lei,  

[...] sua função é de fiscalizar e participar com o objetivo de que o resultado final 

do processo seja compatível com os preceitos do direito objetivo e, por esse 

modo, fiel aos valores éticos, políticos, sociais e econômicos tutelados nas 

normas que o compõem.
931

  

Do mesmo modo, Theodoro Júnior salienta que, como fiscal da lei, “defende a 

prevalência da ordem jurídica e do bem comum”.
932

 Assim, é de todo proveitosa a 

comparação do instituto ao amicus curiae. 

Antes de darmos prosseguimento, cabe uma nota. Não ignoramos as diversas 

posturas que pode desempenhar o Ministério Público no processo. No entanto, é necessário 

fazermos um corte sistemático para tratar apenas do custos legis, dado que buscamos traçar 
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um paralelo entre ele e o amicus curiae. Ademais, o conceito de parte já foi, até certo 

limite, explorado, de modo que pedimos licença para não tratarmos do Ministério Público 

como autor ou réu, ou mesmo como representante da parte, prestando assistência 

judiciária. 

Buscando, assim, precisar o conceito de custos legis, Greco Filho evidencia a 

impropriedade em dizer que ora o Ministério Público será parte, ora será fiscal da lei, uma 

vez que, ao atuar em contraditório, mesmo que equidistante de autor e réu, o parquet será 

parte.
933

 

Oliveira, também procurando definir a natureza jurídica do custos legis, considera 

que “seu enquadramento é de interveniente como tecnicamente terceiro, exercendo a 

função fiscalizatória de boa administração da justiça”.
934

 Scarpinella, por sua vez, entende 

que o custos legis é um terceiro, por entender o conceito de parte como aquele de 

Chiovenda.
935

 

Dinamarco, a respeito do tema, critica a redação do antigo inciso I do art. 138 do 

CPC/1973, em que se lia “órgão do Ministério Público, quando não for parte”, o que 

conduzia ao equívoco em considerar que o Ministério Público, quando atuasse como fiscal 

da lei não seria parte. Assim pontua o autor seu raciocínio:  

Essa distinção é todavia acientífica e choca-se com conceitos elementares em 

processo civil. Ser fiscal da lei não significa não ser parte, do mesmo modo que 

ser parte no processo não exclui que o Ministério Público possa sê-lo na 

condição de mero custos legis. A qualidade de parte, segundo ensinamento 

definitivamente incorporado na doutrina moderna, consiste em ser titular das 

posições jurídicas ativas e passivas inerentes à relação processual e com isso 

poder participar ativamente do contraditório instituído perante o juiz (Liebman). 

Essa é uma noção processualmente pura de parte, que não considera elementos 

relacionados com a inserção do sujeito no conflito in judicium deducto nem se 

influencia por elementos de direito material. Considerado o processo em si 

mesmo, parte é todo sujeito que figura nele com possibilidades de pedir, alegar, 

provar, sem considerar as razões ou modalidades de sua legitimidade ad causam. 

Perante a ordem processual, a condição de parte não fica desfigurada pelo fato de 

o sujeito estar no processo com o dever de imparcialidade perante os litigantes e 

postando-se, como se diz, super partes. O suposto paradoxo de parte imparcial 

(Calamandrei) não passa de engenhoso expediente de argumentação, sem apoio 

científico nos conceitos vigentes. O custos legis, portanto, é parte.
936-937
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No tocante à natureza jurídica do custos legis, o posicionamento de Dinamarco será 

por nós seguido, de modo a mantermos a coerência sistemática com os conceitos de parte e 

de terceiro trabalhados em tópico anterior. Assim, custos legis será, aqui, entendido como 

parte a partir do momento em que se dá sua intervenção. Nas palavras de Dinamarco:  

[...] nos processos em que o Ministério Público ingressa como puro fiscal da lei, 

ele é um interveniente – lembrando que toda intervenção se caracteriza como 

ingresso em processo pendente entre outros sujeitos, fazendo-se parte. Mas 

nesses casos ele é um interveniente especial, que não se enquadra em qualquer 

das figuras interventivas ordinariamente indicadas pela doutrina e configuradas 

pela lei.
938

 

Assim, uma vez apresentada natureza jurídica do custos legis, cabe, agora, justapor 

os dois institutos a fim de traçarmos um prognóstico mais bem delineado do amicus curiae.  

 

5.9.1 Das diferenças entre o custos legis e o amicus curiae 

 

5.9.1.1 Da obrigatoriedade da intervenção  

 

Critério apontado pela doutrina como apto a diferençar o amicus curiae do custos 

legis é a não obrigatoriedade da sua intimação ou de sua intervenção.  

Logo, no tocante à atuação do Ministério Público, de acordo com Nery, a 

intervenção “é sempre obrigatória, funcionando o MP como fiscal da lei (custos legis), em 

todos os casos do CPC 82. Não há intervenção facultativa do MP no processo civil 

brasileiro”.
939

 No mesmo sentido se coloca Mazzilli, de modo que o Ministério Público 

deverá acatar o princípio da obrigatoriedade tanto quando atuar como autor como quando 

intervir na condição de custos legis. Nas palavras do autor:  

[...] o princípio da obrigatoriedade ilumina não só a propositura da ação pelo 

Ministério Público, como sua intervenção no feito; da mesma forma lhe é um 

dever a interposição de um recurso, quanto identificada a hipótese que a torne 

exigível, como ainda é seu dever a promoção da execução na ação penal ou na 

ação civil pública, ainda que, neste último caso, não tivesse proposto a ação.
940

 

                                                                                                                                                    
atuação da vontade concreta da lei. Essa definição, contudo, que não se apoia na prévia determinação da 

qualidade de parte ou daquilo em que esta consiste, peca por ter sido concebida exclusivamente para 

descrever as figuras do autor e do réu. É arbitrária e exclui sem fundamentação alguma aqueles que, 
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Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 437). 
938

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 441. 
939

 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante 

em vigor atualizado, p. 371. 
940

 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público, p. 400. 



194 

 

O amicus curiae, por sua vez, como colocam Mattos,
941

 Didier
942

 e Santos,
943

 não 

pressupõe sua participação obrigatória. Ressalta este último que “o amigo da corte não tem 

qualquer dever de manifestação, atuando segundo sua disposição para tanto [...]”.
944

 

Didier, de maneira cautelosa, salienta que, “em regra, sua intervenção não é 

obrigatória”.
945

 Deveras, esse cuidado parece refletir as ponderações de Scarpinella 

concernentes à participação, como amicus curiae, da CVM e do Cade, pois, segundo o art. 

31 da Lei 6.385/1976 e art. 118 da Lei 12.529/2011, é possível falar, ao menos, em 

obrigatoriedade da intimação se se considerar essas intervenções modalidades de amici 

curiae. 

Essa diferença, de acordo com Scarpinella,
946

 não é determinante para distinguir as 

duas figuras, ainda que em algumas circunstâncias possa sê-lo. No que tange ao Cade e à 

CVM, a proximidade parece inegável, além de ser este, como aponta o autor, um critério 

legislativo, isto é, uma opção política que não propriamente distinguiria entre as formas de 

intervenção de terceiros.
947

 Ademais, é interessante assinalar o novo art. 180, § 1.º, da Lei 

13.105/2015, que parece flexibilizar, de certa forma, o caráter obrigatório da participação 

do parquet, na medida em que, prosseguindo o processo sem a manifestação do custos 

legis, poderá, como indica Gajardoni, conduzir à tomada de decisões a despeito das 

considerações do Ministério Público.
948
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5.9.1.2 Do papel fiscalizador  

 

Outra característica evidenciada para distinguir as figuras é o fato de que o amicus 

curiae, consoante Didier, “não atua como fiscal da qualidade das decisões, e sim mero 

auxiliar”.
949

 

Igualmente Scarpinella entende que do amicus curiae  

[...] não se espera que se apresente como “guardião do direito objetivo” que 

caracteriza o seu “ser” institucional. O que se espera dele é um pouco menos. 

Que contribua com sua voz, seus valores, suas reflexões e seus anseios para a 

produção de melhor decisão jurisdicional.
950

 

Efetivamente, as ponderações parecem acertadas até o momento em que o amicus 

se apresenta com o mesmo interesse, isto é, não se pode exigir do amigo da corte, prima 

facie, que fiscalize, mas, fazendo-o, o critério perderá seu valor. Veja-se que o próprio 

Scarpinella indica que o interesse institucional do amicus curiae bem pode consistir em 

que “o direito objetivo seja adequadamente aplicado”.
951

 Portanto, o referido autor 

reconhece que não se pode negar haver “um quê de „fiscal da lei”
952

 no que toca ao amicus 

curiae, e o único elemento realmente estável a evitar a coincidência das figuras seria a 

expectativa, ou seja, não se pode esperar que aja o amigo da corte como fiscal, porém 

poderá fazê-lo. 

 

5.9.1.3 Do conhecimento técnico e especializado 

 

Didier apresenta o critério do conhecimento de questões técnicas como adequado a 

configurar o amicus curiae como figura autônoma, própria, individualizada, inconfundível 

com o custos legis. Ressalta o autor que, diferentemente do fiscal da lei,  

[...] a marca de sua intervenção (amicus curiae) é a pendência de demandas que 

envolvam conhecimentos técnico-jurídicos bastante especializados (ações que 

digam respeito a questões do direito da concorrência, por exemplo), ou tenham 

alta relevância política (por exemplo, as ações de controle abstrato de 

constitucionalidade).
953

 

Scarpinella critica essa posição considerando, fundamentalmente, dois aspectos. De 

um lado, ela não aborta um elemento essencial que caracterize qualquer dos institutos.
954

 

De outro, ela desconsidera que o custos legis é, por vezes, chamado a atuar em questões 
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“muito específicas” como, por exemplo, nos casos da Lei 11.101/2005, em que se trata de 

falências e recuperação judicial.
955

 

Dessa forma, poderíamos ainda acrescentar a possibilidade de o amicus atuar em 

situação em que não haja a necessidade de aclarar um aspecto técnico, jurídico ou não, mas 

lhe interessa, simplesmente, defender seu interesse, ou tutelar dado bem jurídico relevante 

a despeito de não existir qualquer questão técnica e específica no caso. 

 

5.9.1.4 Do interesse do custos legis  

 

De acordo com Didier,
956

 Scarpinella,
957

 Mattos,
958

 Souza Filho
959

 e Del Prá,
960

 o 

interesse público que caracteriza a intervenção do custos legis é elemento apto a 

diferenciar essa intervenção daquela do amicus curiae. Os argumentos, fundamentalmente, 

centralizam-se no caráter indisponível dos interesses tutelados pelo parquet, o que não se 

passaria com o amicus curiae, dado que ele também pode atuar, segundo Didier, “em lides 

que não envolvam direitos indisponíveis”.
961

 Assim, também para Mattos, o custos legis 

está vinculado às lides que tratem de direitos indisponíveis, o que não se passa com o 

amigo da corte.
962

 

Del Prá, nesse sentido, ressalta haver, para o custos legis, uma situação digna de 

proteção eleita pelo legislador como apta a ensejar a intervenção do Ministério Público, o 

que não se passa com o amicus curiae.
963

 

Logo, para que as considerações se tornem claras, cabe, aqui, expor o interesse 

jurídico que move o custos legis, uma vez que parece consistir ele no elemento central a 

distinguir as duas figuras. 

Tratando do interesse do custos legis, Razaboni assinala que o papel de fiscalizar 

consiste na participação no processo perquirindo um resultado conforme o direito objetivo, 
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ou seja, condizente com os valores salvaguardados nas normas.
964

 Portanto, o interesse 

jurídico do custos legis, diferentemente daquele da assistência, significa a “transcendência” 

de direitos ou interesses que não apenas aqueles concernentes a certo indivíduo.
965

 

Scarpinella, nesse mesmo sentido, fala do interesse público como aquele ligado à 

preservação dos valores de uma dada sociedade. Assim sendo, a qualidade especial que 

legitima o fiscal da lei, de acordo com Oliveira, consistiria em um “novo conceito” de 

interesse público que se pauta em dois elementos fundamentais: de um lado, a abrangência, 

ou seja, o número de indivíduos influenciados e, de outro, o maior ou menor grau de 

indisponibilidade do direito em litígio, especialmente tratando-se de direitos 

fundamentais.
966

 Por conseguinte, o Ministério Público, ao intervir buscando, por exemplo, 

a defesa do regime democrático, atua como um “advogado da sociedade”, tutelando um 

interesse maior, aferível pelo próprio órgão a partir da natureza política dentro da 

sociedade.
967

 

Cabe, aqui, no entanto, uma nota, apresentando a indicação, por Scarpinella, da 

ideia de José Roberto dos Santos Bedaque, destacando que o interesse do custos legis não 

pode se restringir à mera aplicação da lei. De fato, aplicar leis é parte integrante do 

interesse público. No entanto, se esse for entendido como o interesse que move o 

Ministério Público, deveria ele intervir em, absolutamente, todos os processos, dado que 

em todos subsistiria tal interesse.
968

 

Dinamarco parece responder a essa constatação ressaltando, em suas considerações, 

que o interesse público que move o Ministério Público não é aquele puro e simples de 

aplicar corretamente as normas, pois essa função também tem os juízes, mas, pelo 

contrário, o custos legis existe para conferir um tratamento adequado “a certos conflitos e a 

certos valores”.
969

 Não é por menos que Scarpinella sublinha que a intervenção deve se dar 

sempre que a lei assim o determinar, ou, na ausência da lei, nos casos em que estiverem 

presentes valores relacionados à própria razão de ser da instituição, utilizando-se, como 

referencial o art. 127 da Constituição da República.
970

 

Ademais, buscando, ainda, definir o interesse que permite a intervenção do custos 

legis, para Mazzilli consiste este na ideia de supremacia do bem comum, mas salienta que 
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na sociedade atual, cada vez mais complexa e fragmentada, não haveria apenas um bem 

comum dado o caráter de conflituosidade inato aos direitos transindividuais.
971

 De 

qualquer forma, ressalta o autor que o elemento essencial a distinguir o interesse a permitir 

a atuação jurisdicional do Ministério Público é, basicamente, a indisponibilidade ou a 

conveniência social. Nas palavras do autor,  

[...] desde que haja alguma característica de indisponibilidade parcial ou absoluta 

de um interesse, ou desde que a defesa de qualquer interesse, disponível ou não, 

convenha à coletividade como um todo, será exigível a iniciativa ou a 

intervenção do Ministério Público junto ao Poder Judiciário.
972

 

Machado igualmente parece concluir por residir primacialmente o interesse do 

Ministério Público na indisponibilidade de certos bens jurídicos. Salienta o autor que  

[...] a distinção entre os fundamentos da legitimação ad causam e da legitimação 

especial para intervir a título de fiscal da lei está no grau de intensidade do 

interesse público, ou, como diríamos nós, no grau de intensidade da relevância 

social que determina a indisponibilidade do interesse.
973

 

Portanto, dado que o interesse do custos legis parece consistir na 

“indisponibilidade”, cabe aprofundarmos esse conceito.  

Tratando da indisponibilidade, ressalta Oliveira que a Constituição da República já 

usa esse termo no que concerne ao fundamento da atuação do Ministério Público, isto é, 

uma vez que lhe incumbe a defesa daquilo que for indisponível, na ausência desse critério, 

não se admitirá sua atuação.
974

 Conclui a autora que  

[...] a intervenção do custos legis traduz-se, materialmente, na indisponibilidade 

dos interesses envolvidos na causa que exigem do Estado realização obrigatória, 

e, processualmente, na realização de atividades que as partes deveriam fazer, mas 

não o fizeram, e que o juiz poderia fazer, mas não deveria, garantindo a 

manutenção de sua imparcialidade, atributo imprescindível à realização da 

justiça.
975

 

Machado, por sua vez, ressalta ser a indisponibilidade o fundamento geral da 

atuação do Ministério Público, destacando o surgimento desse atributo da natureza da 

relação material discutida na lide. Logo, os direitos indisponíveis podem ser identificados 

com os “valores essenciais do Estado”, de modo que, sejam individuais, sejam coletivos, 

são aqueles que devem prevalecer na sociedade.
976
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Mazzilli, ao tratar da “indisponibilidade”, salienta que a ideia busca afastar 

qualquer noção de juízo de conveniência da atuação do Ministério Público, de sorte que, 

por seu perfil institucional, “todo interesse indisponível deve ser fiscalizado pelo 

Ministério Público”.
977

 Destaca ainda o autor que a leitura de “indisponível” não deve ser 

excessivamente restritiva, pois mesmo interesses individuais homogêneos, conquanto não 

rigorosamente indisponíveis, podem legitimar a presença do Ministério Público se 

vislumbrados em situações de grande abrangência ou larga expressão social, isto porque, 

mesmo que disponíveis, sua natureza e abrangência interessam a toda a sociedade.
978

 

Assim, no que toca à indisponibilidade do interesse, a doutrina, ainda, apresenta 

uma classificação quanto à indisponibilidade em duas categorias: subjetiva e objetiva, de 

modo que importa tratarmos, ainda que brevemente, de cada uma delas. 

 

5.9.1.4.1 Indisponibilidade subjetiva  

  

Santos, buscando diferenciar o amicus do custos legis, aponta a indisponibilidade 

subjetiva como elemento hábil a fazê-lo. Considera, o autor, a indisponibilidade subjetiva 

como o caráter protetivo na atuação do Ministério Público, o que não se daria com a 

intervenção do amigo da corte. Nesse sentido, o amicus pode, ou não, estar atrelado ao 

interesse de uma das partes, mas não necessariamente o estará, como o custos legis diante 

do incapaz.
979

 Essa situação parece-nos bastante diferenciadora dos dois institutos, na 

medida em que o amicus, a depender da natureza jurídica que adote, poderá ter um 

interesse pessoal na decisão, um interesse em fiscalizar, ou mesmo atuar em situação 

análoga à dos auxiliares do juízo. Contudo, essa função protetiva, como verdadeiro 

“assistente extraordinário”, realmente parece ser algo singular e inconfundível, para o que 

não haverá paralelo. 

No entanto, para que a crítica fique clara, é importante salientarmos o que se 

entende por indisponibilidade subjetiva. De acordo com Mazzilli, essa intervenção 

justifica-se por um interesse da sociedade consistente em que o incapaz não seja 

prejudicado em razão de alguma limitação fática ou jurídica sua.
980

 Dessa forma, nessas 
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situações, denominadas pelo autor de “indisponibilidade”, acabam por limitar a atuação 

ministerial, de modo que, intervindo para a proteção do incapaz, não poderá tomar 

qualquer iniciativa que advogue em prol da parte contrária, uma vez que, não sendo 

incapaz, o agir do Ministério Público padeceria de interesse que se justificasse.
981

 

Outrossim, Oliveira entende que a indisponibilidade ligada aos incapazes consiste 

na relevância social em que se proteja aqueles que se encontram em situação de 

fragilidade, mantendo a ordem e o equilíbrio sociais. A intervenção, assim, se dá pelo 

reequilíbrio do contraditório, restando, daí, impedido de manifestar-se contra o incapaz, 

dado que sua função é aquela de defesa, e não de dar opinião sobre a melhor solução para o 

caso. Com isso poderá, no máximo, nada aduzir, mas nunca opor-se ao incapaz.
982

 

Scarpinella, por sua vez, destaca que o Ministério Público poderá intervir pela 

qualidade das partes, de maneira que, pela condição da pessoa do titular, o parquet 

desenvolverá função protetiva, vinculando-se à busca do interesse que justifica sua 

intervenção. Com isso, a despeito da liberdade de opinião, sua intervenção, nesse caso, 

busca suprir deficiências da representação em juízo.
983

 

Por conseguinte, nos casos em que atua o custos legis, em virtude da qualidade da 

parte, sua natureza jurídica parece ser aquela da assistência, ou uma figura aproximada, ou 

mesmo uma classificação anômala como “interveniente especial”, ou seja, quando atua em 

prol de interesses de incapazes (art. 178, II, do CPC/2015), por mais que a intervenção 

decorra, nas palavras de Mazzilli, da “indisponibilidade”, o caso parece ser de 

assistência,
984

 conforme o pontuam Dinamarco,
985

 Mazzilli,
986

 Razaboni
987

 e Machado.
988
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 “Ademais, a doutrina costuma referir-se ao Ministério Público, quando intervém em razão das situações 

apontadas nos incisos I e II do artigo 82 do Código de Processo Civil, como assistente, ainda que 
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(RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 98). 
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 Para o autor parece ser possível falar, nesse caso, em “assistente diferenciado” (cf. MACHADO, Antônio 

Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro, p. 224). 
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Nesse sentido, sobre a natureza jurídica do Ministério Público quando atua nas 

causas em que há interesses de incapazes, pondera Dinamarco:  

[...] são raros os casos em que a lei legitima o Ministério Público ad 

coadjuvandum, ou seja, com o objetivo de oferecer ajuda a pessoas que por 

algum motivo sejam consideradas mais fracas e portanto menos aptas a litigar 

em situações de paridade em armas com o adversário. O Código de Processo 

Civil indica somente as “causas em que há interesse de incapazes” (art. 82, inc. I) 

e há também o caso das ações por acidente do trabalho regidas pela legislação 

especial. Justamente porque legitimado em razão da fraqueza desses sujeitos, o 

Ministério Público intervém para ajudá-los e é portanto seu assistente – tendo 

portanto o dever de atuar sempre no interesse desses assistidos, sendo ilegítima e 

constituindo desvio funcional a emissão de pareceres contra eles, interposição de 

recurso contra decisões ou sentenças que os favoreçam etc.
989

 

Mazzilli, seguindo a mesma esteira, aponta casos em que o Ministério Público tem 

atuação vinculada, isto é, o interesse público que configura sua intervenção assume a 

forma de uma condição especial referente à pessoa, como incapazes, acidentados do 

trabalho, fundações, indígenas e pessoas portadoras de deficiência. Nessas situações, atuará 

o parquet de modo protetivo, a favor de dada e específica parte. Diante desse cenário, isto 

é, a intervenção pela qualidade da parte, entende o autor que  

[...] a natureza da intervenção do Ministério Público em razão da qualidade da 

parte é a assistência. Por certo é uma forma peculiar de assistência, mas está 

claro o caráter protetivo, pois se destina a suprir eventuais deficiências na defesa 

da parte assistida (como o incapaz, o acidentado do trabalho, a pessoa portadora 

de deficiência).
990

 

Mazzilli ainda ressalta que não poderá o Ministério Público, enquanto interveniente 

por conta do interesse de incapaz, agir contra os interesses do “assistido”,
991

 pela razão de 

ser esse o móvel de sua intervenção, daí o porquê da impossibilidade de contrariá-lo. Nas 

palavras do autor:  

Se o Ministério Público estiver oficiando num feito em razão da defesa de 

interesse ligado a uma das partes da relação processual, embora conserve sua 

liberdade de opinião, seu poder de iniciativa estará limitado pela finalidade 

interventiva. Assim, por exemplo, se estiver intervindo num feito em razão da 

incapacidade do réu, conquanto possa e deva opinar com liberdade, faltar-lhe-á 

interesse processual para recorrer contra os interesses do réu.
992-993
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Além disso, é interessante marcar a imparcialidade que é estigma fundamental da 

atuação do fiscal da lei. Quando, contudo, o Ministério Público atua por conta de interesse 

do incapaz, notavelmente ele defenderá interesse alheio, o que representa mais uma razão 

para aproximá-lo do assistente. Dinamarco, neste sentido, destaca que “o assistente 

defende pretensão alheia. Essa também é a posição do Ministério Público quando na defesa 

de incapazes; quando fiscal da lei, ele é uma parte imparcial, porque não postula em favor 

de uma pessoa, mas do primado da ordem jurídica”.
994

 

Scarpinella, por seu turno, repudia chamar de assistente a atuação do custos legis 

quando intervém para tutela do incapaz, ainda que se diga ser ele um “assistente 

diferenciado”.
995

 A razão para isso é a impossibilidade de enquadrar essa modalidade 

interventiva nos conformes dos arts. 50 e 55 do CPC/1973 ou no art. 119 e seguintes da Lei 

13.105/2015. 

Portanto, parece assistir razão à Scarpinella na medida em que o interesse jurídico 

do assistente aqui não se verifica. Citando, mais uma vez, as lições de Dinamarco, este se 

caracteriza pelos  

[...] reflexos jurídicos que os resultados do processo possam projetar sobre a 

esfera de direitos do terceiros. Esses possíveis reflexos ocorrem quando o 

terceiro se mostra titular de algum direito cuja existência ou inexistência depende 

do julgamento da causa, ou vice-versa.
996

  

Notavelmente, o Ministério Público, de modo algum, sofrerá reflexos jurídicos do 

resultado do processo. 

Ademais, a voluntariedade, quanto à intervenção do Ministério Público, não existe, 

em posição oposta ao que se dá com a assistência (veja-se a respeito tópico anterior em que 

o assunto já foi, em alguma medida, trabalhado). Nesse caso, como ressalta Mazzilli, existe 

obrigatoriedade da intervenção.
997

 

Logo, temos um terceiro que busca resultado favorável à parte, conquanto a decisão 

lhe pareça justa, mas que não tem um interesse seu, dado que ele próprio não sofre, nem 

mesmo reflexamente, os efeitos da sentença.
998

 Seu interesse parece ser extraordinário, por 

                                                                                                                                                    
parte contrária, maior e capaz” (MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público, p. 734-

735). 
994

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 252. 
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força de lei, em apoiar uma das partes, e não propriamente o de fiscalizar a correta 

aplicação da lei. Tanto é assim que mesmo autores que repudiam sua classificação como 

assistente não admitem que possa o custos legis recorrer em prol do adversário do 

incapaz.
999

 

Mesmo Dinamarco, que reputa consistir a hipótese em caso de assistência, não 

deixa de considerar que há um quê de interesse público nessa intervenção, pois sua atuação 

estaria legitimada pela “exigência de um contraditório equilibrado e efetivo”
1000

 diante de 

um caso em que presumivelmente uma das partes desponta como mais suscetível. 

De fato, por mais que seja possível falar, em alguma medida, de interesse público, 

este parece ser bastante restrito, uma vez que se visa a equilibrar o contraditório de maneira 

limitada, isto é, se perquirisse, efetivamente, equilíbrio entre as partes, pela liberdade de 

atuação, que caracteriza o custos legis, deveria o Ministério Público poder recorrer contra 

seu o “assistido”, à luz do que se passa com o assistente litisconsorcial, se, no caso 

concreto, encontrasse situação que se conformasse com tal postura. 

Com efeito, estamos diante de figura interventiva anômala, que bem pode ser 

aproximada do amicus curiae. Ressalte-se, inclusive, que já tratamos, dentro da função 

informativa do amicus curiae, a possibilidade de servir ele para reforçar a posição de uma 

das partes. Naquela oportunidade, chegamos a apontar a visão doutrinária que vê no 

amicus um meio de compensação de eventual desequilíbrio entre as partes, o que, sem 

dúvida, parece aproximá-lo do custos legis, ou da função ad coadjuvandum do Ministério 

Público, quando patrocina interesses de incapazes. No entanto, já naquela oportunidade 

apresentamos nossa desconfiança quanto ao reequilíbrio proporcionado pelo amigo da 

corte, dado que ao intervir no processo não necessariamente apoiará ele a parte mais fraca. 

Ademais, veja-se que, quando tratamos do amicus assistente, apresentamos um 

terceiro que busca resultado condizente com interesses próprios, mas que, de outro lado, 

não deixa de contribuir com funções públicas, como apresentar informações, representar 

interesses em perigo e reforçar o contraditório. Aqui, objetiva-se, justamente, tutelar essa 

mescla de interesse público e privado, isto é, busca-se o reequilíbrio do contraditório única 

e exclusivamente para um dado sujeito, apoiando, nitidamente, seu interesse pessoal.  

De fato, ao tratarmos, aqui, do delineamento do custos legis é relevante 

considerarmos possível – e devida – a construção de uma nova figura, a qual denominamos 

                                                                                                                                                    
são ope legis” (OLIVEIRA, Suzana Fairbanks Lima de. A racionalização da atividade do Ministério Público 

no processo civil, p. 159). 
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“amicus custos legis”. No entanto, é importante que continuemos a delinear o custos legis 

para que, em seguida, possamos salientar peculiaridades que o diferenciam do amicus 

curiae, mas que não são suficientes para afastar completamente os institutos, de modo a ser 

interessante o surgimento do “amicus custos legis” como forma de atender a certas 

situações que não bem se acomodam ao regime jurídico, já posto, do custos legis. 

 

5.9.1.4.2 Indisponibilidade objetiva  

 

Continuando a tratar dos casos de indisponibilidade de interesse, também temos a 

indisponibilidade objetiva, que consiste, segundo Scarpinella, no interesse público 

evidenciado pela natureza da lide,
1001

 de modo a haver indisponibilidade a despeito de 

quem titularize certa posição jurídica. 

Mazzilli, nesse sentido, fala na intervenção do Ministério Público para “zelar por 

um interesse público impessoal, ligado ao interesse geral da coletividade. Aqui, sua 

legitimidade faz pressupor atuação desvinculada do interesse de qualquer das partes, mas 

sempre em busca de sua destinação institucional”.
1002

 Nesses casos, isto é, em que há 

interesses objetivamente indisponíveis, o custos legis busca fiscalizar a indisponibilidade, 

ou seja, intervém pela natureza da lide.
1003

 

Portanto, como comenta Oliveira, aqui não temos mais a função protetiva 

desempenhada pelo Ministério Público, mas, pelo contrário, diante de certas situações 

previstas – as quais, segundo o Código de Processo Civil de 1973, concernem ao estado de 

pessoas, tutela, curatela, casamento, entre outras, e, agora, pela redação do art. 178 da Lei 

13.105/2015 são abarcadas pela expressão “interesse público ou social” –, sua função será 

a de fiscalizar a correta aplicação da lei, não estando vinculado a qualquer dos lados em 

disputa.  

Theodoro Júnior igualmente acrescenta que, “como fiscal da lei, não tem 

compromisso nem com a parte ativa nem com a passiva da relação processual, e só defende 

a prevalência da ordem jurídica e do bem comum”.
1004

 Dinamarco, por sua vez, entende 

que somente o Ministério Público será custos legis ou fiscal da lei, quando “zela pelo 

império desta (lei) e pela efetividade das disposições que contém”.
1005
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Scarpinella, assim, ressalta que somente em face da indisponibilidade objetiva 

estaremos realmente diante da atuação imparcial do Ministério Público, dado não vincular-

se à tutela protetiva.
1006

  

Ademais, como salienta Mazzilli, a indisponibilidade poderá ser total ou parcial, de 

sorte que a indisponibilidade absoluta significa, de acordo com o autor, a “impossibilidade 

de que o direito seja objeto de abdicação total ou parcial, ou de transação”. De outro lado, a 

indisponibilidade relativa significa que serão indisponíveis os interesses, mas “permitem 

em parte transações (guarda de filhos, alimentos, investigação de paternidade)”.
1007

 

 

5.9.1.5 Continuação do interesse do custos legis  

 

De fato, trazendo essa indisponibilidade para distinguir o custos legis do amicus 

curiae, Del Prá reputa o interesse do custos legis como fator a distinguir as figuras, no 

entanto não deixa de concluir, em certa medida, uma possível “coincidência” entre os dois. 

Assim, de acordo com o autor: “o interesse do amicus curiae não se identifica totalmente 

com o „interesse público‟ que determina a participação do Ministério Público em juízo, 

embora possa, muitas vezes, haver coincidência entre ambos”.
1008

 

Por conseguinte, a ideia de diferençar os institutos do custos legis e do amicus 

curiae por meio da vinculação daquele ao interesse indisponível parece acertada, seja 

porque o cerne do interesse do Ministério Público reside na indisponibilidade, seja porque 

pode o amicus atuar em processos em que não se discutam interesses indisponíveis. No 

entanto, essa constatação, ainda que adequada a distinguir as figuras em momento anterior 

à intervenção, não é suficiente para os casos em que intervém o amicus portando a mesma 

qualidade de interesse. É essa situação que se abstrai das constatações de Del Prá, no 

sentido de que o interesse é diferente num primeiro momento, “embora possa, muitas 

vezes, haver coincidência entre ambos”.
1009

 

Esse mesmo problema parece surgir nas considerações de autores que colocam as 

figuras em extremos opostos. Assim, Didier, ao ressaltar o critério da indisponibilidade 

como elemento de discrímen entre as figuras, destaca que, no caso por ele analisado, em 
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que houve intervenção de amicus curiae, os interesses eram indisponíveis.
1010

 Em outras 

palavras, podendo atuar o amicus curiae em casos que envolvam, notadamente, interesses 

indisponíveis, como distinguir as figuras? 

Com efeito, a resposta já parece caminhar para maior proximidade entre os 

institutos. Tanto é assim que Scarpinella destaca que, por vezes, muitos direitos não são, 

em si mesmos, disponíveis ou indisponíveis, e seu tratamento processual como “coletivos” 

é que lhes confere esta ou aquela característica, isto é, o “ser” indisponível não reside, 

necessariamente, no direito material.
1011

 Não é por menos que autores como Mazzilli, 

tratando dos casos de intervenção do custos legis, destacam a possibilidade de sua 

intervenção mesmo diante de casos de interesses individuais homogêneos, na medida em 

que apresentem certa abrangência.
1012

 Logo, o caráter estrito da “indisponibilidade” já 

começa a se mostrar como um critério não tão seguro. 

Ademais, dando continuidade ao raciocínio, ao lado da indisponibilidade, pontua 

Mazzilli que a “abrangência”, isto é, o fato de certo interesse tocar a sociedade ou a 

comunidade como um todo, também enseja a intervenção do custos legis.
1013

 Esse 

elemento, segundo alguns autores, é justamente o que caracteriza o interesse do amicus 

curiae. Del Prá, por exemplo, ressalta que “é exatamente nessa expressão social do objeto 

da lide que reside o interesse do amicus curiae na intervenção”.
1014

 

De fato, a doutrina, ao pontuar o interesse que move o amicus curiae, em grande 

medida, destaca ser este institucional, atribuindo grande gama de significados diferentes ao 

que se deve entender por “interesse institucional” do amigo da corte. 

De um lado, parece haver aqueles que interpretam esse interesse como equivalente 

à possibilidade concreta de o amicus auxiliar a corte. E, de outro, aqueles que leem o 

interesse institucional do amicus curiae como a repercussão que a matéria objeto do 

processo terá sobre a sociedade. Interessante, nesse ponto, assinalar a posição de 

Scarpinella que combina, ao menos, esses dois aspectos. Ressalta o autor que  

[...] o que releva para ele (amicus curiae) – e é por isso que intervém no processo 

– é que o “direito objetivo” seja adequadamente aplicado, em conformidade com 

suas finalidades institucionais ou, quando menos, que as informações das quais é 

titular, justamente em função de sua missão institucional perante a sociedade 

civil organizada ou perante o próprio Estado, em suas diversas ramificações e 
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especializações, parecem-lhe relevantes, para o proferimento da melhor decisão 

jurisdicional.
1015-1016

 

 

Assim, entre aqueles que entendem o interesse como auxílio à corte, Neves salienta 

que o interesse do amicus curiae consiste no chamado “interesse institucional”, o qual deve 

ser entendido como “a possibilidade concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da 

decisão a ser proferida, considerando-se que o terceiro tem grande experiência na área a 

qual a matéria discutida pertence”.
1017

 

Santana também destaca que o interesse que legitima essa intervenção é um 

interesse institucional, consistente “na colaboração com o tribunal na apuração de valores 

maiores que possam estar em jogo na interpretação da regra constitucional envolvida no 

recurso”.
1018

 

Entre aqueles que relacionam o interesse do amicus à repercussão social, podemos 

indicar Santos, o qual, citando Teresa Arruda Alvim Wambier, aproxima o amicus do 

custos legis, tratando a figura como um verdadeiro custos legis, mas de aplicação mais 

ampla, de modo que o órgão jurisdicional deverá permitir o amicus “sempre que a 

importância do bem jurídico e a repercussão social da decisão assim o impuserem”.
1019

 

Nesse sentido, o autor parece, apenas com outras palavras, aplicar ao amigo da corte o 

mesmo interesse que Mazzilli atribuiu ao custos legis, cujos elementos centrais são a 

“indisponibilidade” e a “abrangência”.
1020

 

De fato, essa é a conclusão que parece surgir da definição de interesse institucional 

que Santos confere ao amicus. Nas palavras do autor, o interesse do amicus identifica-se 

com  

[...] o interesse socialmente relevante da questão de direito – objetivado – 

debatida, tendo em vista o interesse social na preservação da ordem jurídica e na 

legitimação das decisões judiciais capazes de estabelecer critérios para a solução 

                                                 
1015

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 410. 
1016

 “O que busca o amicus, diferentemente do que move os demais terceiros regulados pelo nosso Código de 

Processo Civil, é o proferimento de uma decisão judicial que leve em conta necessariamente certos 

elementos, informações e valores da sociedade ou do próprio Estado. Mesmo quando a intervenção se dá em 

casos concretos, individuais, o amicus não postula que sejam levadas em consideração específicas e concretas 

situações jurídicas. Para chamar a atenção do juiz para elas, são suficientes os advogados de ambas as partes, 

até mesmo, se for o caso, eventuais terceiros intervenientes, dentre eles os assistentes” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 412). 
1017

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 260. 
1018

 SANTANA, Patrícia da Costa. Um novo hermeneuta para o incremento do acesso à justiça: o amicus 

curiae na tutela coletiva de direitos, p. 13. 
1019

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 706. 
1020

 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público, p. 396. 



208 

 

de um determinado caso que possam ser adotados como regra geral para casos 

idênticos, tornando-se precedente jurisprudencial.
1021

 

 

Del Prá e Leonel defendem a mesma posição. O primeiro destaca que “o amicus 

curiae é uma figura desinteressada, porquanto age em defesa de um interesse que lhe foi 

investido legalmente (interesse público); ou seja, age para auxiliar a corte, mas também 

age em defesa de um interesse de abrangência coletiva/social”.
1022

 E continua o autor:  

[...] haverá interesse do terceiro de intervir como amicus curiae quando houver 

expressão social do objeto da lide e, por conseguinte, da decisão da lide, porque 

é exatamente essa transcendência da questão que a torna relevante não só para as 

partes e para os terceiros (cujos interesses autorizem uma das formas de 

intervenção de terceiro do CPC), mas também para determinado ou 

indeterminado número de indivíduos.
1023

  

No mesmo sentido, o segundo autor sublinha que a intervenção do amigo da corte 

se justifica por um  

[...] interesse jurídico – mas não meramente individual. Trata-se de interesse 

transcendente: está associado à própria eficácia – também transcendente – da 

decisão do tribunal superior.
1024

 

Interessante, inclusive, aduzir a imparcialidade que parece advir dessa forma de ver 

o interesse institucional. Dessarte, Scarpinella ressalta que o interesse que move o amicus 

curiae é caracterizado pela imparcialidade, sublinhando que “a imparcialidade deve ser 

compreendida, assim – e sem receio de empregar um neologismo nem a tautologia –, como 

institucionalidade”.
1025

 Em outra obra, acrescenta o autor que a atuação do amicus é 

altruísta, isto é, o amigo da corte não age em prol de nenhuma das partes no processo, o 

que é consequência de seu interesse institucional: 

 […] o amicus é imparcial, entendida essa palavra no sentido de que o „interesse‟ 

que motiva sua intervenção é desvinculado das posições jurídicas assumidas 

pelas partes litigantes.
1026

 

 

5.10 Conclusão (1) da proximidade entre as figuras 

 

Dinamarco, ao tratar do Ministério Público na função de custos legis, salienta que 

“assemelha-se ao fiscal da lei representado pelo Ministério Público o amicus curiae que 
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pode ser admitido pelo relator nos processos de ação direta de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade”.
1027

 Também Scarpinella destaca que “não há por que negar, desde 

logo, seja o amicus curiae um custos legis no sentido sistemático, histórico mesmo, da 

expressão”.
1028

 

Conforme Mattos, considerando a proximidade entre as figuras, entende que a 

característica do interesse institucional não é exclusividade do custos legis. Portanto, uma 

vez que o interesse institucional é aquele que diz respeito a certa coletividade, 

representando o amicus curiae a coletividade, seu interesse extrapolará a esfera individual, 

conduzindo a que tenha interesse institucional.
1029

 No mesmo sentido é possível indicar 

Santos, para quem “o amicus curiae não se preocupa com o direito subjetivo das partes, e 

sim com um interesse relevante para a sociedade na aplicação da lei”.
1030

 

O amicus curiae, outrossim, poderá ser portador de um interesse público, de modo 

que, como ressalta Scarpinella, outros entes podem levar um interesse público ao Estado-

juiz que não o Ministério Público, ou seja, outros entes podem atuar na mesma função de 

modo assemelhado, manifestando um interesse público em juízo.
1031

 Ademais, não há 

qualquer restrição a que outros entes possam desempenhar essa mesma função, como 

Cade, CVM, Inpi e OAB.
1032

 

Diante disso, Soares conclui que “o amicus é um fiscal institucional da lei, 

vocacionado para trazer elementos fáticos salutares ao bom julgamento da causa”.
1033

 

Também Santos avança rumo à mesma conclusão, salientando que  

[...] o amicus como terceiro interveniente auxiliar do juízo, difere da figura do 

assistente, do custos legis e do perito, embora possua algumas funções 

semelhantes. Difere porque o interesse que legitima sua intervenção é 

institucional e atua como fiscal institucional da lei.
1034

 

É possível, ademais, aproximar os institutos por desempenhar o Ministério Público 

o papel de colaborador do juízo, ou seja, de acordo com Scarpinella, a atuação do custos 

legis tem, também, como escopo manifesto o papel de auxiliar o magistrado a proferir a 

melhor decisão, isto é, fazer com que o juiz leve em conta outros elementos, 
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proporcionando-lhe uma melhor percepção dos fatos e do direito.
1035

 Não é por menos que 

Machado destaca que  

[...] o Ministério Público, quando intervém na qualidade de custos legis, não se 

vincula ao interesse de nenhuma das partes, senão ao interesse mais alto de 

colaborar com o juiz no descobrimento da verdade factual e de permitir a mais 

perfeita e técnica aplicação das normas jurídicas ao caso concreto.
1036

 

No que toca à atuação das figuras, mais uma vez é possível, de certa forma, 

aproximá-las. Veja-se que o amicus curiae, por via de regra, apresenta memoriais em 

juízo, enquanto o Ministério Público tem o histórico papel, desenvolvido na atividade do 

custos legis, especialmente na área cível, de parecerista,
1037

 isto é, o Ministério Público 

desenvolve manifestações analisando amplamente a matéria discutida em juízo buscando 

informar o juiz sobre fatos relevantes, conteúdos jurídicos, bem como eventuais efeitos da 

decisão, visando, sem dúvida, influir no provimento final, de modo a aproximar a decisão 

do interesse público que procura tutelar. De fato, essa atuação, em muito, avizinha o custos 

legis do amicus curiae.  

Em conclusão, como assevera Scarpinella, o amicus curiae faz as vezes de um 

“fiscal da lei” porque atua na medida em que decisões judiciais venham a afetar de forma 

ampla a sociedade. Assim, conclui o autor que  

[...] o amicus curiae, no direito brasileiro, tem tudo para desempenhar um papel 

paralelo e complementar à função exercida tradicionalmente pelo Ministério 

Público como fiscal da lei porque uma das características mais marcantes da 

sociedade e do Estado atuais é o pluralismo.
1038

 

 

5.11 Conclusão (2) da convivência de ambas as figuras 

 

Ainda que possa o amicus curiae atuar no processo em situação análoga à do custos 

legis, o que denominamos “amicus custos legis”, as duas figuras, não devem se confundir. 

Interessantes, nesse sentido, as palavras de Scarpinella, para quem, ainda que não exista 

identidade entre as figuras, não haveria “por que negar, aprioristicamente, não poder haver 

identidade nas funções desempenhadas pelo nosso custos legis e pelo amicus curiae”.
1039
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Mesmo que repudie o autor a substituição de uma figura pela outra, destaca que a razão de 

ser da oitiva, no processo, tanto de um quanto de outro, é a mesma.
1040

 

De fato, as diferenças que não permitem a confusão entre os institutos parecem 

residir nos motivos já expostos, quais sejam: (1) ausência de obrigatoriedade da 

intervenção; (2) não exercer, por via de regra, papel fiscalizador; (3) apresentação de 

conhecimentos técnicos especializados; e (4) o fato de o interesse do amicus curiae poder, 

prima facie, não ser indisponível. Esses elementos, ainda que recebam críticas pontuais, se 

unidos, parecem conduzir a figuras distintas.  

Del Prá ainda acrescenta que, por mais que o amicus curiae deva ser admitido, 

considerando a proximidade de interesses, ele não deverá ser confundido com o custos 

legis, de modo que nos casos em que tradicionalmente a intervenção é aquela do Ministério 

Público, não se deverá permitir o amicus curiae. Dessarte, nas palavras do autor:  

[...] não há razão para permitir sua participação nas demais hipóteses (onde não 

haja expressão social da lide, nota nossa), mesmo que presente interesse público, 

porque essa função (de proteção do interesse público, qualquer que seja) já é 

desempenhada pelo Ministério Público (CF, art.127). Não se propugna uma 

sobreposição de funções.
1041

 

Pontua o autor, então, a ideia de que em todas as situações em que puder intervir o 

amicus curiae, por haver repercussão social, também poderá intervir o custos legis. Já a 

recíproca não seria verdadeira, porque seus interesses ainda guardam um quê de 

diferente.
1042

 

Essa condição, no entanto, não é obstativa a que ambas as figuras venham a intervir 

no mesmo processo, pois, embora o Ministério Público tenha por missão institucional a 

defesa da sociedade, sua atuação não criaria obstáculo a que outros grupos também tenham 

a iniciativa de fazê-lo, especialmente no contexto de uma sociedade pluralista. O 

Ministério Público, por certo, não tem condição de defender todos os interesses.
1043
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Portanto, dada a proximidade entre as figuras diante da existência de elementos que 

as tornam inconfundíveis, advogamos pela construção de um amicus curiae cuja natureza 

jurídica seja aquela mesma da do custos legis, uma vez que, a despeito de pontuais 

diferenças, as funções desempenhadas são as mesmas. Logo, como já ressaltamos, a 

posição por nós defendida é a de que o amicus curiae consiste num feixe de várias figuras 

distintas, isto é, ao desempenhar funções diferentes, e incompatíveis entre si, adquirirá essa 

figura a natureza jurídica inerente à função que desempenha, mas manterá características 

próprias que não permitem que, simplesmente, diferentes institutos, como custos legis e 

“amicus custos legis”, sejam fundidos. 

Nossa posição de atribuir, nesse caso, ao amicus curiae natureza idêntica à do 

custos legis, mantendo, ao mesmo tempo, vida em separado aos dois institutos, vem de 

ponderações como as de Scarpinella em que pontua o autor haver, por previsão expressa de 

lei, a atuação de alguns amici curiae, como CVM, Cade e OAB, que, por possuírem 

conhecimento específico, bem como uma função institucional de “tutelar” certos direitos 

na aplicação da lei, haveria equiparação de suas funções àquela do Ministério Público. No 

entanto, e aqui se centra nossa crítica, nos demais casos, o amicus curie não faria as vezes 

do custos legis.
1044

 

Então, seria forçoso concluir, ainda que se discorde da atribuição de diversas 

naturezas ao amigo da corte, que haveria, no mínimo, tipos ou modalidades diferentes de 

amici curiae, uma vez que, segundo o autor, apenas alguns amici poderiam ser justapostos 

ao custos legis. Diante disso, acrescentamos haver diversos tipos de amici, isto é, aqueles 

aproximáveis ao custos legis – “amicus custos legis”; aqueles aproximáveis ao assistente – 

“amicus assistente”; e aqueles aproximáveis aos auxiliares do juízo – “amicus perito” 

(como veremos adiante). Portanto, nossa conclusão de atribuir, também, naturezas jurídicas 

diversas se presta a um único fim, qual seja a admissão, com coerência, da aplicação de um 

regime jurídico diferente a amici curiae que desempenhem funções diferentes.  

De fato, Scarpinella, parece, em alguma medida, reconhecer atuações 

completamente distintas aos amici curiae, ainda que não afirme ser possível mais de uma 
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natureza jurídica. Assim, ao tratar das formas de intervenção do amigo da corte, classifica-

as o autor em: (1) intervenção vinculada (descrição legal e indicação da entidade que 

intervém); (2) intervenção procedimental (alguma descrição legal quanto ao procedimento 

e ausência de indicação do ente que intervirá); e (3) intervenção atípica, para casos em que 

não haja qualquer indicação legal da intervenção.
1045

 

Com efeito, o regime jurídico, isto é, o modo como se dará sua atuação no 

processo, deverá seguir, além da indicação legal, a natureza jurídica, isto é, a função que 

pretende desempenhar o terceiro no processo, pois não nos parece possível que um único 

sujeito processual, com uma só natureza, faça aparições tão díspares e incomunicáveis 

entre si. Dessarte, por exemplo, de acordo com o § 3.º do art. 138 do CPC, o amicus 

assistente, à luz do que se passa com a assistência litisconsorcial, poderá recorrer. Essa 

consequência, no entanto, não é possível ao amicus perito, que, como auxiliar do juízo, não 

terá qualquer interesse que permita o desempenho de poderes recursais. Afigura-se-nos, 

então, interessante o surgimento de uma nova figura, qual seja o amicus custos legis para 

atuar nas situações em que não se enquadra perfeitamente a atuação do custos legis, mas a 

função desempenhada é, rigorosamente, a mesma. 

 

5.12 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (4): auxiliar do juízo 

 

Pontua Dinamarco que o “amicus curiae é autêntico auxiliar eventual da Justiça, 

chamado para colaborar com o tribunal e sujeito ao dever de imparcialidade”.
1046

 

Igualmente Abraão,
1047

 Câmara,
1048

 Strobel,
1049

 Razaboni
1050

 e Didier
1051

 atribuem ao 
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amicus curiae a natureza jurídica de auxiliar do juízo. Nesse sentido, argumenta este 

último que essa conclusão deriva tanto do étimo da expressão que ao pé da letra significa 

“amigo” quanto de ser sua função auxiliar na tarefa hermenêutica, em questões técnico-

jurídicas.
1052

 

Cabe, todavia, assinalarmos a crítica em utilizar a etimologia latina como critério de 

classificação. Scarpinella já ressalta que esse uso é tautológico e pouco esclarecedor.
1053

 

Aqui, remetemos o leitor ao tópico em que se tratou das considerações sobre a expressão 

amicus curiae, em que salientamos que poucos termos jurídicos chegam à beira de ser tão 

imprecisos e baldados como este. Some-se a isso que na Inglaterra, berço do instituto, 

abandonou-se essa nomenclatura, justamente por considerá-la enganosa, chamando-a, hoje, 

de Advocate to the Court (“advogado para a corte”), o que nos leva a concluir que o termo 

latino, que designa o instituto, de modo algum poderá ser empregado, sequer como indício, 

para a caracterização de sua natureza jurídica. 

Feita a crítica, tratando da natureza jurídica do instituto, Dantas entende que  

[...] o amicus não representa propriamente um terceiro interveniente que ingressa 

na ação direta de inconstitucionalidade para pleitear interesses específicos seus, 

mas sim um auxiliar do juízo, que pode fornecer aos Ministros conhecimentos 

necessários para o adequado julgamento da causa, notadamente nos processos 

que envolvam matérias técnicas específicas ou de alta relevância política.
1054

 

Theodoro Júnior, por sua vez, comentando o art. 138 da Lei 13.105/2015, salienta:  

Nossa opinião é de que o amicus curiae, tal como conceituado pelo novo CPC, é 

um auxiliar especial do juiz, a quem cabe fornecer informações técnicas 

reputadas relevantes para o julgamento da causa. Não se confunde, entretanto, 

com aqueles auxiliares que habitualmente participam do processo, tais como o 

escrivão, o perito, o tradutor, o curador, o custos legis etc., pois chega até a 
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dispor do direito de recorrer em alguns casos. Sua interferência é, pois, típica e 

particularíssima, seja pelas condições em que se dá, seja pelo objetivo visado.
1055

 

Os referidos autores compreendem que o amicus curiae contribui “com o juiz para 

a realização das funções do juízo”,
1056

 isto é, exerce um serviço complementar, dando 

apoio ao juiz na consecução de atos que não teria condições de realizar sozinho.
1057

 O 

amicus curiae, portanto, juntamente com os servidores, funcionários e demais auxiliares, 

sob direção do magistrado, seria aquele encarregado de prestar auxílio em questões 

técnicas.
1058

 

 

5.12 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (5): perito 

 

Com efeito, cabe ao juiz formular julgamento de fato e de direito. Importa, assim, 

que tenha, diante de si, material indispensável à elaboração daquele julgamento de fato de 

que depende sua sentença. Nesse sentido, parece despontar certa compatibilização do 

amicus curiae com a figura do perito, uma vez que, como destaca Pontes de Miranda, “os 

julgamentos sobre direito são também julgamentos de fato, porque o juiz que julga de 

direito enuncia proposições como: „a lei incidiu na relação „a‟ [...]. O fato é, aí, a 

incidência jurídica”.
1059

 

Assim, para que possamos analisar o amicus curiae diante do perito, cabe 

apresentarmos um conceito de perito. 

Theodoro Júnior define perito como “um auxiliar eventual do juízo, que assiste o 

juiz quando a prova do fato litigioso depender de conhecimento técnico ou científico 

(NCPC, art. 156, caput). Trata-se, portanto, de um auxiliar ocasional por necessidade 

técnica”.
1060

 

Pontes de Miranda assinala que  

[...] o perito é pessoa estranha à relação jurídica processual, é apenas pessoa que 

tem conhecimentos especiais, de algum ramo da atividade humana, inclusive 

científicos, industriais, artísticos, tecnológicos, conhecimentos que lhe permitem 

auxiliar, no seu tento, o juiz, na investigação dos fatos e na formulação de 

julgamento de fato. Algumas vezes, com o conjunto de julgamentos de fato, que 

ele obteve, apenas comunica ao juiz o que a sua especialidade lhe aponta, de 

modo que o julgador se habilite a deduzir as conseqüências necessárias ao 

pronunciamento da sentença. Outras vezes, a função do perito vai mais longe: 

aplica princípios, ou enunciados particulares ou simples receitas da sua técnica, a 

julgamentos de fato já estabelecidos, conforme a narração das partes, o 
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 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, p. 175. 
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 DIDIER JR., Fredie Souza. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade, p. 185. 
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 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 424. 
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 441. 
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depoimento das testemunhas e outros meios probatórios, ou apenas supostos, 

para que, no caso de serem aceitos pelo juiz como verdadeiros, já esteja 

preparado o trabalho pericial sobre eles.
1061

 

Scarpinella considera que o perito é  

[...] auxiliar do juízo, assim entendido o responsável por levar ao conhecimento 

do juiz informações técnicas, que não estão ao alcance da compreensão exigida 

de um magistrado. Rigorosamente falando, todas as questões relativas a dados 

não jurídicos e que têm aptidão para ser entendidas como áreas específicas ou 

próprias do conhecimento humano podem resultar, quando seu enfrentamento é 

necessário para fins de resolver um conflito, na necessidade da produção de 

prova pericial.
1062

 

Diante desse conceito, a doutrina tem se esforçado por distinguir o amicus curiae 

do perito. Em tal mister, elencam as seguintes características: 

 

5.12.1 Das diferenças entre o perito e o amicus curiae  

 

5.12.1.1 Da falta de regulamentação legal pormenorizada 

 

Salientam Razaboni
1063

 e Del Prá
1064

 que, além do instituto ter outra natureza, o 

amicus não poderia ser confundido com o perito porque, diferentemente daquele, este tem 

regulamentação legal pormenorizada e detalhada. Nesse sentido, não haveria razão para se 

sobreporem as duas figuras, dado que o perito age sob regime jurídico próprio.  

Esse posicionamento, a nosso ver, não é o melhor. O fato de o perito ter atuação 

longamente prevista na lei não parece obstar que o amicus venha, em certos casos, a atuar 

nos mesmos conformes, tendo, daí, a mesma natureza jurídica. Ademais, afigura-se-nos 

que, quanto mais pormenorizada for a regulamentação de qualquer instituto, tanto melhor 

para sua compreensão e aplicação, de modo que algumas nuances, ou características 

marginais de seu procedimento, não seriam suficientes para afastar o amicus dessa 

natureza jurídica. 

 

5.12.1.2 Da qualidade do sujeito que intervém 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 347. 
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Entende Del Prá que outro critério a diferenciar o perito do amicus curiae é o fato 

de este consistir numa pessoa física, e o amicus, de outro lado, bem pode consistir num 

grupo de pessoas, pessoa jurídica ou, até mesmo, entes despersonalizados.
1065

 

 

5.12.1.3 Da falta de honorários do amicus curiae 

 

Aponta Didier que critério a diferençar o amicus do perito é o fato de não se 

discutir honorários quando da intervenção do amicus curiae.
1066

 No mesmo sentido se 

colocam Bisch
1067

 e Del Prá, ressaltando este último que, “diferentemente do perito, o 

amicus curiae não terá direito a honorários”.
1068

 

Scarpinella refuta a utilização da remuneração como critério hábil a distinguir as 

figuras. Ressalta ele que não apenas não se relaciona com a perícia, mas que haveria outras 

formas de “remuneração” que serviriam de móvel à sua atuação. Nas palavras do autor:  

No que diz respeito à remuneração do perito, o que podemos destacar é que isso 

não guarda nenhuma relação com o perito ou com a perícia. Todos os sujeitos do 

processo são de uma forma ou de outra remunerados. Pelos próprios cofres 

públicos, nos casos em que há algum benefício de auxílio judiciário (Lei n. 

1.060/50), ou pelas partes, direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente, 

isso importa menos. O “ser remunerado”, destarte, não caracteriza a prova 

pericial ou o perito, que a realiza como tal. E, porque nada há, aqui também, em 

nosso direito, quanto à remuneração do amicus curiae, disso não deve seguir que 

a forma pela qual tal lacuna deve ser colmatada pode ser invocada como critério 

de distinção entre uma figura e outra.
1069

 

Realmente, a remuneração não nos parece critério decisivo a distinguir as figuras, 

uma vez que é possível pensar em outras formas de satisfação do amicus que não os 

honorários. Um professor universitário, por exemplo, que tenha seu parecer requisitado 

pelo Supremo Tribunal Federal, dificilmente se recusaria a fazê-lo, dados a deferência, o 

prestígio e a honra em ser desse modo consultado. Com efeito, esse perito do direito, 

portanto, não terá a natureza de sua atuação modificada pelo tão só fato de deixar de 

receber honorários.  

 

5.12.1.4 De ser o perito pessoa de confiança do juiz 
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Santos, seguindo Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno, considera que 

outro elemento a distinguir o amicus do perito é não consistir aquele em pessoa de 

confiança do juiz, não estando ele, daí, submetido às sanções do art. 147 do CPC/1973.
1070

 

No tocante à confiança do juiz, esse elemento não nos parece relevante para a 

distinção. Aqui, sem dúvida, o amicus prima pela imparcialidade, posto considerarmos a 

figura verdadeiro auxiliar do juízo. Nesse sentido, a confiança do juiz conduzirá a que 

sejam suas alegações mais ou menos críveis, mas, de modo algum, terá, como corolário 

lógico, a consequência de que todo juiz reputa confiável o perito. 

Ademais, seja pela não adstrição do juiz ao laudo pericial,
1071

 seja pela 

possibilidade de escolha do perito por acordo processual, tal como prevê o art. 471 da Lei 

13.105/2015,
1072-1073

 a tese da confiança do juiz no perito fica ainda mais enfraquecida. 

Por fim, repudiamos as considerações do autor de que não se aplicaria ao caso o art. 

147 do Código de 1973, cujo correspondente é o art. 158 no atual Código de Processo 

Civil.
1074

 Ora, o amicus que atua desempenhando a mesma função do perito não poderá se 

dar ao luxo de comunicar informações inverídicas dolosamente, o que, sem dúvida, 

                                                 
1070

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 695. 
1071

 “O perito auxilia o juiz, na investigação dos fatos, ou na apreciação deles, sem julgar, no sentido 

processual, sem que qualquer dos seus enunciados obtenha o caráter de definitividade, que só os despachos e 

as sentenças do juiz têm. Daí o princípio da não adstrição do juiz ao laudo pericial. O próprio perito, no caso 

de repetição da perícia, não está adstrito ao que antes lhe parecera, posto que moralmente e criminalmente 

não lhe caiba falsear, antes ou depois” (PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo 

Civil, p. 425).  
1072

 Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, 

desde que: I – sejam plenamente capazes; II – a causa possa ser resolvida por autocomposição. § 1.º As 

partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização 

da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. § 2.º O perito e os assistentes técnicos 

devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. § 3.º A perícia consensual 

substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. 
1073

 Pontua Gajardoni, nesse sentido, que, de acordo com os arts. 190 e 471 do NCPC, “o poder do juízo de 

nomeação do perito ou órgão técnico/científico não é absoluto, podendo ser afastado na forma dos artigos 

190 e 471, ambos do CPC/2015 (negócio jurídico-processual). As partes podem, de comum acordo, escolher 

o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser 

resolvida por autocomposição. Nesses casos de indicação conjunta, e desde que observados os dois requisitos 

dantes apontados (capacidade e causa sujeita à autocomposição), não tem o magistrado o poder de rejeitar a 

indicação das partes em favor de um perito de sua confiança, tampouco de exigir que o perito conjuntamente 

nomeado esteja cadastrado perante o Tribunal. Prevalece a vontade das partes sobre todo e qualquer outro 

mecanismo de controle e transparência porventura existente”. (Cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca; 

DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria geral do 

processo) 
1074

 Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que 

causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 

independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão 

de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. 



219 

 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o art. 77 da Lei 13.105/2015.
1075

 

Ressalte-se que o artigo é direcionado às partes, mas também a todos aqueles que, de 

qualquer forma, participem do processo. Ademais, assinalaremos mais adiante que 

consideramos haver, nos casos em que o amicus atua exercendo a mesma função do perito, 

uma modalidade de amicus curiae, por nós denominada amicus perito, à qual, respeitadas 

suas peculiaridades, é possível aplicar o regime jurídico dos peritos, um verdadeiro regime 

jurídico híbrido, de modo que, não sendo incompatível o art. 158 do NCPC com suas 

idiossincrasias, o artigo aplica-se-lhe em sua totalidade.  

Com efeito, reputamos possível que o amicus perito fique inabilitado a participar de 

processos futuros se ficar comprovado que prestou, dolosamente, informações falsas. 

 

5.12.1.5 Do aporte de elementos jurídicos pelo amicus curiae 

 

Razaboni,
1076

 Del Prá,
1077-1078

 Bisch
1079

 e Santos
1080

 consideram que elemento apto 

a separar o amicus da figura do perito é a incumbência deste de levar ao juiz apenas fatos 

técnicos de áreas não jurídicas, isto é, analisa ele somente o substrato fático. Inclusive 

Didier sublinha que o auxílio na tarefa hermenêutica é característica que distingue as duas 

figuras.
1081

 

Na mesma esteira, Scarpinella acentua que  

[...] o que é, em qualquer caso, essencial para a existência de um perito – e, 

consequentemente, de uma perícia – é que haja uma questão não jurídica a ser 

enfrentada pelo juiz e que ele, magistrado, sinta necessidade de apoio técnico 

para a formação de seu convencimento, até mesmo para a percepção do fato, tal 

qual ocorrido e seus efeitos.
1082

 

Silvestri, por seu turno, destaca como indicativo da impossibilidade de identificar o 

amicus com o perito a vedação de que este formule apreciação de natureza jurídica (“si 
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allude al fatto che il divieto il formulare apprezzamenti di natura giuridica, espressamente 

stabilito per l‟esperto, non sembra estendersi anche all´amicus”).
1083

 

Esse critério distintivo parece prosperar na medida em que ele decorre da 

interpretação do art. 156 da Lei 13.105/2015, isto é, a restrição do perito ao esclarecimento 

de questões técnicas e científicas ligadas à área de saber que não a jurídica, tal como 

ressalta Gajardoni ao comentar o artigo: “o perito se destaca como sendo auxiliar da justiça 

requisitado quando o esclarecimento dos fatos depender de produção de prova técnica ou 

científica, ligada à área do conhecimento de caráter específico e estranha ao 

magistrado”.
1084

 

 

5.12.1.6 Da não comprovação, mas apenas opinião do amicus curiae 

 

Salienta Didier que se distingue o amicus do perito porque não desempenha ele 

função como instrumento de prova, isto é, não deve ele se prestar à averiguação do 

substrato fático.
1085

 No mesmo sentido manifesta-se Soares, ressaltando que, ainda que o 

amicus seja vocacionado a trazer elementos fáticos ao bom julgamento da causa, não visa 

ele provar coisa alguma, mas apenas ampliar o debate.
1086

 Na mesma esteira, Pinto destaca 

que “o amicus curiae distingue-se do perito justamente por não propor-se à comprovação 

das alegações de fato, por intermédio de exame, vistoria ou avaliação”.
1087

 

Medina
1088

 e Cardoso, por sua vez, fazem a mesma constatação, qual seja a de que 

o amicus pode se referir a questões de fato, no entanto não atesta fato, apenas opina sobre 

ele.
1089

 

Theodoro Júnior, tratando da oportunidade de manifestação da figura prevista no 

art. 138 do NCPC, destaca que “sua intervenção é meramente colaborativa, i.e., não tem 
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por função comprovar fatos, mas, sim, opinar sobre eles, interpretá-los segundo seus 

conhecimentos técnicos específicos, a fim de auxiliar o juiz no julgamento do feito”.
1090

 

Deveras, parece-nos que o amicus curiae, na medida em que sua intervenção não é 

diretamente voltada a demonstrar a ocorrência de determinado fato, se mostra diferente e 

peculiar quando comparado ao perito. No entanto, essa análise apresenta-se mais teórica do 

que prática, além de não considerar o específico caso do amicus curiae que intervém 

objetivando, precisamente, provar, atestar, demonstrar a ocorrência de um fato. 

Imaginemos caso em que se discuta a eficácia clínica de certo medicamento. 

Intervém, na condição de amicus, associação de renome naquela área do saber, 

apresentando relatório técnico-científico visando a demonstração de que certo princípio 

ativo, presente em fármaco amplamente comercializado, não produz o resultado biológico 

previsto. Diante desse cenário, qual elemento seria capaz de diferençar o amicus do perito? 

Essa problemática situação é descrita pela doutrina americana como a apresentação 

de evidência científica pelo amicus curiae.
1091

 Assim, como diferenciar o produto de uma e 

outra participação (perito e amicus), quando, no caso prático, tem-se, de um lado, um laudo 

pericial e, de outro, um memorial técnico?  

Com efeito, pode ocorrer que um terceiro imparcial entre no processo e aduza 

constatações técnicas que demonstrem a ocorrência de fatos. Nesse sentido, a premissa de 

que o amicus não busca comprovar, mas apenas opinar, é desmentida quando, no caso em 

concreto, o amicus a contrarie. 

 

5.13 Conclusões sobre o amicus curiae e o perito  

 

De acordo com Larsen, considerando a prática americana, uma das funções do 

amicus curiae que mais se desenvolveu no século XX foi aquela de educar a corte em 

questões não jurídicas. Nesse sentido, ele desempenha verdadeiro papel de “factual expert” 

(perito ou experto de fato).
1092

 Assim, nos parece que o desenvolvimento do instituto 

caminha no sentido de, cada vez mais, aproximar-se da figura do perito, considerando que 
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não se restringe o amicus a apenas apresentar elementos jurídicos, mas também meta e 

extrajurídicos.
1093

 

Comentando a situação brasileira, ressalta Del Prá que bem pode ocorrer que, 

fundado nos poderes instrutórios, o juiz venha a provocar a participação do amicus curiae 

que viria a agir, no processo, como espécie de perito ou testemunha.
1094

 No mesmo sentido, 

Scarpinella salienta que  

[...] não há como deixar de reconhecer que as distinções entre o “perito” e o 

“amicus curiae” ficam mais brandas. Isto porque o amicus também é, em alguma 

medida, um portador de informações externas ao magistrado. Seja nos casos em 

que o amicus curiae intervém por determinação do juiz, seja naqueles casos em 

que ele intervém espontaneamente, o que caracteriza, historicamente, essa figura 

é a possibilidade e a necessidade de informações usualmente estranhas ao 

conhecimento do juiz serem consideradas por ele, serem, em alguma medida, 

levadas em conta para um correto julgamento da causa.
1095

 

 

Câmara também aproxima as figuras, considerando o amicus verdadeiro “perito em 

questões de direito”. Assinala o autor que  

[...] o amicus curiae trará ao juízo dados de que dispõe, em razão de sua 

especialização, a fim de fornecer subsídios para a resolução de questões de 

direito que tenham surgido no processo. O amicus curiae seria, então, e por 

assim dizer, uma espécie de “perito em questões de direito”. Aliás, é de se dizer 

que a aproximação entre o amicus curiae e o perito tem sido feita em boa sede 

doutrinária.
1096

 

Logo, é possível conciliar o amicus quando desempenha, estritamente, a função de 

trazer fatos técnicos, jurídicos ou não, de maneira imparcial, com a figura do perito, 

perante o qual, mesmo tão próximo, apresenta algumas características com ele 

incompatíveis.  

Nesse cenário, emerge o amicus perito, isto é, ao desempenhar a função de perito, o 

amicus assume sua natureza jurídica, limitando-se aos contornos do instituto, mas 

guardando suas peculiaridades, o que, no nosso entender, caracteriza um nova figura, 

regida por um regime jurídico híbrido formado pela regulamentação destinada ao perito e 

considerando as flexibilizações próprias do amicus curiae que impedem a total 

identificação entre as duas figuras. 
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Poder-se-ia, então, questionar a necessidade de tal figura, “amicus perito”, de modo 

a indagar o porquê desse novo instituto e não, simplesmente, considerar, desde logo, ser ele 

o tradicional perito, o terceiro que desempenha a função de aclarar, atestar ou mesmo 

comprovar fatos. 

Scarpinella ressalta que o problema para este raciocínio consiste em que, caso se 

entenda, por exemplo, o Cade como perito, resultaria em que “todo o regime jurídico que o 

Código de Processo Civil reserva para esse auxiliar do juízo e aos trabalhos que, por ele, 

serão desenvolvidos incida na espécie”.
1097

 Para o autor, o regime jurídico seria muito 

“fechado” diante de um maior aproveitamento que pode ser dado à intervenção.
1098

 

Além disso, a resposta parece estar presente em todos os motivos pelos quais a 

doutrina repudia a total compatibilização dessa intervenção com o perito típico, ou seja: (1) 

a falta de regulamentação pormenorizada; (2) a qualidade do sujeito que intervém – não 

necessariamente será pessoa física; (3) a falta de honorários; (4) não consistir ele, via de 

regra, pessoa de confiança do juiz; (5) poder ele aportar elementos jurídicos; (6) não ter o 

escopo específico de provar fatos, podendo apenas opinar.  

Dessarte, o amicus constitui, aqui, um novo perito, que não se confunde com a 

forma tradicional, mas desempenha função análoga. Portanto, concluímos haver hipótese 

de amicus curiae, cuja natureza jurídica será de auxiliar do juiz, mais precisamente de 

perito, um novo perito. 

Daí, sendo ele auxiliar da Justiça, decorrerá desse fato, logicamente, o dever de 

exercitar essas funções de maneira impessoal, isto é, será ele, aqui, imparcial,
1099

 o que 

conduz à possibilidade de que as partes possam arguir suspeição ou impedimento do 

“amicus perito”. 

Del Prá, considerando o amicus um auxiliar do juízo, e comparando a figura ao 

perito e à testemunha, mostra-se contrário ao raciocínio de que o amicus (para nós, nesta 

oportunidade, o “amicus perito”) deverá se submeter às vedações de impedimento e 

suspeição, pela simples razão de sua participação não estar submetida aos casos elencados 

no art. 405 do CPC/1973.
1100
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 317. 
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 Idem, ibidem. 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Vocabulário de processo civil, p. 307. 
1100

 “Tampouco poderá ser contraditado, porquanto sua participação não é submetida à vedação dos casos de 

suspeição ou impedimento (art. 405, §§ 2.º e 3.º). Enfim, a atuação desse especial terceiro não é submetida às 

regras específicas das duas outras figuras (perito e testemunha), não se lhe aplicando aqueles regimes” (DEL 

PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 116). 
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Ora, com a devida vênia, não se pode concordar que o “amicus perito” não se 

submeta ao regime de impedimento e suspeição apenas por não constar sua indicação 

naquele rol. Seguindo esse raciocínio, isto é, se pela falta de previsão legal não for possível 

aplicar o impedimento ao amicus, sequer este, à época em que redige o autor, poderia 

existir por também lhe faltar lei expressa. Ademais, reconhece Del Prá que, quando age 

sob requisição do juiz, o amicus é auxiliar do juízo.
1101

 Nesse sentido, em não se aplicando 

impedimento ou suspeição à figura, está o autor a admitir a possibilidade de um auxiliar 

parcial, o que nos parece de todo aberrante, dado que, seja pelo art. 138 do CPC/1973, seja 

pelo art. 148 do atual diploma processual, os auxiliares da justiça se submetem aos motivos 

de impedimento e suspeição.  

Portanto, parece-nos que, assumindo o amicus a função de informante 

descompromissado com o resultado do processo, ele bem poderá ser um auxiliar do juízo. 

No entanto, dadas as diversas funções desempenhadas pelo amicus, adotando ele outra 

função, terá, consequentemente, outra natureza. Aliás, atuando no Brasil o amicus como 

auxiliar do juízo, estará ele remontando aos primórdios de suas origens no direito inglês, o 

que, a nosso ver, é de todo compatível.  

Nesse sentido, seguimos Mattos na medida em que o amicus poderá se apresentar 

como verdadeiro auxiliar do juízo, conquanto se faça a ressalva de que ele não se limita a 

isso.
1102

 Com efeito, queremos dizer que o amicus, também no Brasil, será um instituto 

curinga, versátil a cumprir múltiplas funções de acordo com a necessidade do caso 

concreto, daí, a possibilidade de que, atuando em condições análogas e desempenhando 

função semelhante, será ele perito, amicus perito. 

Ademais, entendemos que o Brasil segue a mesma tendência vista nos Estados 

Unidos
1103

 e na Inglaterra de caminhar no sentido da parcialidade do instituto, de sorte que 

cremos que encontrar o amicus perito será algo pouco frequente, ou, ao menos, incomum. 

Essa conclusão parece ser o resultado da pesquisa empírica realizada por Medina, em que 

analisou a autora grande conjunto de ações de controle concentrado no Supremo Tribunal 

                                                 
1101

 “Entretanto, é preciso reconhecer que o „amigo da corte‟, em agindo por requisição do juiz, estará 

cumprindo evidente (e nova) função de auxiliar do juízo” (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus 

curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 116). 
1102

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 200. 
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verdade no ambiente das corte federais” (There is no self-interest organization out there devoted to the 

persuit of truth in the federal courts. Jaffe v. Redmond, 518 U.S. 1, p. 35-36, 1996). 
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Federal, de 2000 a 2008, encontrando apenas um caso em que o amicus poderia ser 

considerado neutro.
1104

 

 

5.14 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (6): meio de prova

  

 

Há também, como comenta Silvestri, a percepção de que o amicus se confundiria 

com meio de prova. Nesse sentido, ressalta a autora, é o entendimento da doutrina 

francesa, isto é, o amicus curiae consiste numa “técnica de informação” (“il ricorso 

all´amicus curiae costituisce una „tecnica d´informazione‟ di cui il giudice può disporre 

liberamente”).
1105

 Nesse sentido comenta Scarpinella que, no direito francês, o amicus 

curiae representa “o rompimento das regras tradicionais da colheita de prova”.
1106

 

Scarpinella ainda traça um paralelo entre o amicus curiae e os mecanismos de 

prova,  

[...] no sentido de ser uma das variadas formas de levar ao magistrado, 

assegurada, por definição, sua imparcialidade, elementos que, direta ou 

indiretamente, são relevantes para o proferimento de uma decisão. Nesse sentido, 

uma verdadeira prova atípica traduzida na atuação de um terceiro interveniente, 

uma intervenção de terceiro cuja finalidade última é a de ampliar, aprimorando-

o, o objeto de conhecimento do juiz com informações [...].
1107

 

Tanto é assim que Cardoso, analisando as Leis 9.882/1999 e 9.868/1999, 

especialmente os arts. 9.º e 20 desta última, mostra preocupação em criar critérios para que 

não haja confusão entre o amicus curiae e o esclarecimento de matéria ou fato requisitado 

pelo relator. Aponta, então, o autor quatro elementos diferenciadores: (1) o amicus curiae 

pode ser pessoa jurídica, diferentemente da análise de fatos que ouve apenas pessoas 

naturais; (2) o ingresso do amicus depende de matéria relevante, ao passo que a análise de 

fatos subsiste enquanto não esclarecidas todas as questões; (3) o amicus pode se manifestar 

livremente, enquanto aqueles que respondem às requisições do relator devem fazê-lo de 

forma restrita; (4) o amicus pode intervir por iniciativa própria, já a requisição de 

esclarecimentos depende de iniciativa do relator.
1108

 

                                                 
1104

 “Do universo de 119 processos, em apenas um caso o amicus foi considerado neutro, em outros cinco 

havia amicus em apoio tanto pela procedência quanto pela improcedência. Em 113 casos (94,95%) os amici 
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na experiência do STF” (MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 143). 
1105

 SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la 

tutela degli interessi non rappresentati, p. 694. 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 131. 
1107

 Idem, p. 114. 
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 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 21. 
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Aproximando a doutrina o amicus curiae do tema da prova no processo, importa 

que analisemos esse conceito com o intuito de verificar se essa figura bem pode ser 

entendida como meio de prova.  

De acordo com Theodoro Júnior, prova pode ser entendida em dois sentidos, um 

objetivo e outro subjetivo. Aquele significa “o instrumento ou meio hábil, para demonstrar 

a existência de um fato (os documentos, as testemunhas, a perícia etc.)”.
1109

 Este é a 

“certeza (estado psíquico) originada quanto ao fato, em virtude da produção do 

instrumento probatório. Aparece a prova, assim, como convicção formada no espírito do 

julgador em torno do fato demonstrado”.
1110

 

Além desse conceito, a doutrina faz distinção entre fontes, objeto e meio de prova. 

Assim,  

[...] o objeto, para a doutrina dominante, são, realmente, os fatos relevantes para 

o julgamento da causa, ou seja, os acontecimentos cuja existência pretérita, 

presente ou futura, possa se prestar à revelação histórica do conflito a ser 

solucionado. Fonte é aquilo que se utiliza para comprovar o fato inspecionado 

(como o relato in concreto de uma testemunha, o efetivo conteúdo de um 

documento, o teor de uma confissão ou a informação técnica prestada pelo 

perito). Meio, por fim, seriam os modos admitidos em lei genericamente para a 

realização da prova (como, v.g., o testemunho, o documento, a confissão, a 

perícia, a inspeção judicial, o indício). É, em relação aos meios de prova, que se 

costuma falar que o processo judicial se serve da prova documental, da prova 

testemunhal, da prova pericial etc.
1111

 

Com efeito, a doutrina parece entender pela possibilidade de o amicus curiae 

produzir provas. Nesse sentido, Scarpinella ressalta que “ao amicus curiae deve ser 

franqueada a possibilidade de produção de prova correlata de suas alegações em juízo, 

viabilizando-lhe, com isso, que, de forma eficiente, possa participar ativamente da 

formação do convencimento do magistrado”.
1112

 Também Del Prá aduz que “o terceiro, 

como amicus curiae, poderá trazer ao processo informações, documentos ou coisas”.
1113

 

Assim, é inegável a intimidade entre os temas da prova e do amicus curiae, do que 

nos parece decorrer que o conteúdo do memorial, apresentado pelo amicus, bem poderá ser 

considerado fonte de prova, isto é, poderá ele ser utilizado para comprovar um dado fato. 

Tanto assim o memorial, em si, poderá ser admitido como modo de operacionalização da 

prova, à luz do que se passa com o testemunho, o documento ou a perícia, consistindo, daí, 

em verdadeiro meio de prova. 
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1111
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No entanto, dada a informalidade do instituto, e sua plúrima utilização, parece que 

ele caminha por meandros entre a prova pericial e a testemunhal, na medida em que é 

possível visualizar o amicus curiae tanto como um terceiro especialista que, de profundo 

conhecimento técnico-científico, manifeste parecer profissional, quanto como um terceiro 

comum que, sendo um leigo, morador local, por exemplo, busque informar a corte sobre a 

atual situação de uma área após um desastre ambiental. 

Assim, o amicus, do mesmo modo que o perito ou a testemunha, é um sujeito 

processual. Especificamente, tem ele variadas utilizações, podendo, inclusive, produzir 

provas, constituindo-se, daí, o produto de sua manifestação, em fonte ou mesmo meio de 

prova.
1114

 Essa situação, todavia, por falta de tecnicidade não pode conduzir a que se diga 

ser, propriamente, o amicus meio de prova.  

 

5.15 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (7): procedimento 

 

Por fim, ainda cabe anotar algumas referências a obras que tratam o amicus curiae 

como um procedimento. Simard, fala do amicus curiae como um procedimento das cortes 

em aceitar que terceiros interessados influam sobre o processo decisório.
1115

 

Medina, citando o entendimento de Arthur Leff, ressalta haver doutrina para a qual  

[...] o amicus curiae é um procedimento por meio do qual uma corte de apelação 

pode ser informada por pessoas que não são partes em uma ação, mas que são 

particularmente informadas ou interessadas no resultado ou, ao menos, no direito 

a ser declarado.
1116

 

A leitura do amicus como um procedimento, isto é, como uma série de atos 

coordenados em busca de um dado objetivo, parece ser encontrada, no Brasil, mormente 

quando diante do tratamento da função democrática do amicus curiae. Então, falam os 

autores em “procedimento capaz de captar vozes da sociedade”
1117

 ou o amicus curiae 

como “o resultado de uma compreensão procedimentalmente adequada dos direitos 
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 “Mais do que identificar o amicus com „um perito judicial‟, mesmo que diferenciado, sui generis e tal e 
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comunicativos e dos direitos de participação constitutivos da formação da vontade 

democrática”. 

 

5.16 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (8): garantia 

institucional  

 

De outro lado, há aqueles que, fazendo uma leitura constitucional do instituto, 

compreendem o amicus curiae como uma “garantia institucional” para tutela de direitos 

fundamentais. Nesse sentido, Gontijo
1118

 e Carvalho, pontuando este último que  

[...] a atuação do amicus curiae perante a Corte é um instrumento que precisa ser 

protegido não enquanto mero instrumento, mas porque se volta à proteção dos 

direitos fundamentais em sentido mais amplo. Assim é que estes direitos são a 

razão de ser da proteção do amicus curiae enquanto uma garantia 

institucional.
1119

 

A razão dessa definição do instituto como garantia institucional leva em 

consideração alguns aspectos: (1) por meio do amicus, o cidadão tem franqueado acesso à 

justiça, de modo a poder participar da decisão final;
1120

 (2) a participação possibilitada pelo 

amicus parece ser o corolário de princípios constitucionais, como cidadania, pluralismo 

político, liberdade de expressão, acesso à informação, entre outros;
1121

 (3) qualificar o 

amicus como garantia institucional significa atribuir a esse mecanismo uma proteção 

especial, qualificada, dada sua importância de dimensão constitucional.
1122

 Nesse sentido, 

as palavras de Carvalho:  

[...]atualmente o amicus curiae é um valor a ser preservado, ainda que no futuro 

possa ser substituído ou deixe de existir. É um valor inerente à sociedade aberta 

de intérpretes.
1123
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direito, p. 17. 



229 

 

Deveras, não nos parece que, considerando o amicus curiae uma garantia 

institucional, estejamos caminhando no sentido de determinar sua natureza jurídica. Falar 

em garantia institucional significa tratar da importância do instituto por fatores de ordem 

constitucional, o que não conduz a um melhor detalhamento da matéria, capaz de verter luz 

sobre o objeto de nosso estudo. Logo, ainda que não descartemos que bem possa ser o 

amicus curiae uma garantia institucional por sua função democrática, não daremos maior 

desenvolvimento a essa análise. 

 

5.17 Das hipóteses sobre a natureza jurídica do amicus curiae (9): nossa conclusão 

(o amicus curiae e suas múltiplas naturezas)  
 

A proposta de sistematização do amicus curiae em várias naturezas jurídicas é uma 

resposta a lidar com o caráter de excepcionalidade que a doutrina vem atribuindo ao 

instituto. Nesse sentido é possível compreender os diversos designativos com que alguns 

denominam a natureza jurídica do instituto: terceiro sui generis,
1124

 intervenção anômala, 

intervenção de terceiro diferenciada,
1125

 terceiro enigmático,
1126

 terceiro especial,
1127

 de 

natureza excepcional
1128

 e modalidade atípica de intervenção de terceiros.
1129-1130

 

A sistematização por nós buscada tem como principal objetivo evitar que a 

expressão amicus curiae seja vazia de significado, especialmente por certa tendência 

doutrinária de atribuir esse designativo a situações jurídicas tão variadas que poderiam bem 

conduzir à promiscuidade do termo, isto é, qualquer situação que fuja às clássicas 

modalidades de intervenção de terceiros bem poderia ser classificada como amicus curiae 

por falta de melhor termo ou de maior aprofundamento da matéria. 

Como ressalta Del Prá, o amicus seria uma “vala comum” ao que poderíamos 

acrescentar ser uma “porta dos fundos” para qualquer intervenção de terceiro que, uma vez 

pleiteada, falhasse.
1131

 Assim, aventa Scarpinella a hipótese de que o texto proposto pelo 

legislador no atual art. 138 realmente pode dar margem a uma “desmedida (e indesejável) 

generalização do amicus curiae, promiscuindo sua atuação ao lado de outras figuras e 
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sujeitos processuais, é o caso de, sensibilizando-se o legislador, serem efetuadas as 

modificações cabíveis”.
1132

 

Portanto, ainda que estejamos agora a tratar do direito brasileiro, cabíveis são as 

observações de Silvestri, para quem o instituto é tipicamente de direito anglo-americano e 

sem equivalente nos ordenamentos de civil law (“l‟amicus è un istituto tipico del diritto 

anglo-americano e privo di equivalenti nei sistemi processuali degli ordinamenti di civil 

law”).
1133

 

Desse modo, acompanhando Silva, o amicus curiae, no novo Código de Processo 

Civil,  

[...] será uma nova forma de intervenção de terceiros, não se confundindo com 

nenhuma das formas de intervenção de terceiros atualmente existentes e nem 

mesmo com as formas de intervenção de terceiros previstas no projeto de novo 

código.
1134

 

Bonatto, por seu turno, acrescenta que  

[...] trata-se de intervenção sem precedente, de aplicação restrita e específica, 

identificando-se com a espécie de intervenção denominada assistência, mas com 

características próprias, dada a sua informalidade e peculiaridade.
1135

 

O caráter da novidade do instituto também é apontado por outros autores como 

Silva, que ressalta que o amicus é “um instituto jurídico em construção”.
1136

 Pereira, 

inclusive, sublinha que, “se o conceito do amicus curiae entre nós ainda está inseguro, o 

seu desenvolvimento dependerá de evolutiva construção pretoriana, por fim, estratificando-

o conforme a determinação externa da sua benfazeja finalidade”.
1137

 Mattos, por sua vez, 

assinala que não há como negar que o amicus curiae seja realmente “uma nova figura a 

participar do processo”.
1138

 De fato, ainda acrescenta a autora que, em sendo nova figura, 

terá um tratamento especial, considerando suas peculiaridades, fugindo de uma postura 

formalista.
1139

 

Foi justamente considerando a falta de equivalentes, que Scarpinella destaca não ter 

o instituto referencial na nossa história jurídica, ficando, por conseguinte, carente de 
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5. 
1136

 SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na Suprema Corte americana e no Supremo 

Tribunal Federal brasileiro: um estudo de direito comparado, p. 62. 
1137

 PEREIRA, Milton Luiz. Amicus curiae – Intervenção de terceiros, p. 29. 
1138

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 199. 
1139

 Idem, ibidem. 
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identificação,. Sendo, portanto, necessário encontrar seu referencial e seu contexto de 

análise no direito brasileiro.
1140

 

Foi em busca desse referencial no direito pátrio que trabalhamos, anteriormente, 

tantas possíveis hipóteses para a natureza jurídica do amicus curiae, visando, como quer 

Scarpinella, “construir, juridicamente, algo que é novo ou, quando menos diferente”.
1141

 

Assim, desse trabalho de adaptações, sem abandonar “velhas categorias”, a permitir o 

convívio entre o “velho” e o “novo”, surge a múltipla natureza jurídica do amicus curiae. 

Dessarte, importa aqui tratarmos da posição de autores que entendem ter o amicus 

curiae mais de uma natureza. Alguns autores brasileiros, como Leonel, Abraão e Souza 

Filho, aventam essa possibilidade no direito brasileiro, ainda que não aprofundem o tema. 

Nesse sentido, pondera Leonel, citando Antonio Segni, que sob a rubrica amicus curiae é 

possível encontrar “institutos jurídicos distintos”.
1142

 Abraão, por sua vez, ressalta que “a 

natureza jurídica do instituto acaba variando conforme a forma de intervenção 

prevista”,
1143

 ao que acrescenta Souza Filho que,  

“a depender do limite de abrangência do instituto [...] pode-se flutuar a natureza 

jurídica do amicus curiae ora para uma intervenção ou assistência padrão ou 

inovadora, ora, mais restritamente, para um tipo de auxiliar específico”.
1144

 

Interessante notar que essa posição não é incomum na doutrina estrangeira. 

Lowman, por exemplo, aponta que, além de auxiliar, o amicus é lobista, advogado e 

parte.
1145

 Mohan, brincando com as preposições, em inglês, “to” e “of”, entende haver, de 

um lado, o “amicus „of‟ the court” (amigo da corte), e, de outro, o “amicus „to‟ the court” 

(amigo para a corte), de modo que, nas palavras do autor:  

A friend of the court assists by providing information so that the court will not 

fall in error. He does not seek to influence the final outcome. A friend to the 

court attempts to persuade court to adopt a particular point of view whether or 

not he has a direct interest in the outcome. Is his right role to assist or to 

advise?
1146

 

                                                 
1140

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 114. 
1141

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 394. 
1142

 LEONEL, Ricardo de Barros. Recursos de sobreposição: novo procedimento e intervenção do amicus 

curiae, p. 285. 
1143

 ABRAÃO, Pauliane do Socorro Lisboa. A possibilidade de intervenção e participação de amicus curiae 

em processos de natureza coletiva, p. 4443. 
1144

 SOUZA FILHO, Luciano Marinho de Barros e. Amicus curiae – instituto controvertido e disseminado no 

ordenamento jurídico brasileiro, p. 4. 
1145

 “Even today, the amicus curiae retains its trait of adaptability. As a result, the amicus status reflects 

twentieth century changes in the present federal judiciary. No longer a mere friend of the court, the amicus 

has become a lobbyist, an advocate, and, most recently, the vindicator of the politically powerless” 

(LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 

1245). 
1146

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 3. 
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A partir dessa distinção, Mohan, ainda, propõe classificar o amicus de acordo com 

o papel por ele desempenhado, de modo que o que se vem denominando amicus é, na 

verdade, uma pluralidade de situações diversas, mas que, por conta de aspectos históricos e 

culturais, receberam o mesmo nome. Assim, na origem anglo-saxã do instituto, tanto o 

direito da corte de requerer assistência de profissionais da área jurídica (inherent right of 

the court to require assistence) como a defesa espontânea por um terceiro de direitos 

daquele acusado criminalmente (bystander theory), como a preservação do prestígio da 

corte, evitando erros (preserving the honour of the court), como a função de buscar 

precedentes antigos (oral shepardizing), como o enfrentamento de dificuldades do sistema 

adversarial, evitando colusões entre as partes (overcomeming the shorcomings of the 

adversarial system), tudo isso é tradicionalmente chamado amicus curiae.
1147

 

Dessa forma, Mohan indica ao menos quatro modalidades de amici curiae: o amigo 

clássico ou tradicional,
1148

 o amigo “bom samaritano”,
1149

 o amigo assistente
1150

 e o amigo 

político ou moderno.
1151

  

                                                 
1147

 MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 8. 
1148

 O amigo clássico ou tradicional é aquele apontado quando a corte está diante de um caso que envolva 

importantes questões, especialmente de interesse público, a qual diz respeito não apenas às partes envolvidas 

na disputa, mas, também, uma questão que concerne à corte e à repercussão social de sua decisão. Nesse 

caso, o amicus não advoga no interesse de nenhuma das partes, mas intervém para representar esse interesse 

social que transcende o caso, sendo que esta modalidade seria típica de intervenção provocada, dada a 

necessidade de imparcialidade para a tutela do interesse público. Assim, seria o convite da corte que 

asseguraria a neutralidade. Cf. MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 16. 
1149

 “O amigo „bom samaritano‟ é aquele que assume um papel de contribuição desinteressada para o 

aprimoramento da decisão. Tradicionalmente é o sentido medieval em que as audiências eram conduzidas em 

praças públicas e os espectadores poderia prover a corte de informações, ou advogados que estivessem 

presentes poderiam oferecer seus préstimos” (MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 

17). 
1150

 O amigo assistente, por sua vez, teria três categorias, uma primeira cujo amicus é apontado pela corte 

para representar uma parte indefesa, assegurando a igualdade e o equilíbrio do contraditório, tal qual um 

curador especial. A segunda modalidade de amicus assistente é aquela em que uma terceira parte tem um 

interesse pessoal e direto, mas que por força dos modelos tradicionais de intervenção o terceiro não poderia 

intervir, todavia a corte entende altamente positiva a intervenção na medida em é possível evitar erros e 

injustiças. O exemplo clássico é o case Coxe v. Phillips, em que uma terceira parte, Sr. Muilman demonstrou 

o deliberado caráter colusivo das partes. Um terceiro grupo de amigo assistente é aquele em que entes 

governamentais intervêm como amicus para informar a corte sobre assuntos envolvendo políticas públicas. 

Caso famoso dessa modalidade é Rondell v. Worsley, em que havia interesses da Coroa britânica. Aqui, 

diferentemente do amicus tradicional, há um interesse político por parte dos órgãos do governo, o que é 

diferente da atuação de um custos legis (MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more?, p. 18). 
1151

 Por fim, o amigo político ou moderno é aquele resultante do “shift from neutrality to advocacy”, como 

visto acima, que se proliferou nas cortes americanas. Essa modalidade é aquela dos grupos de interesse e 

organizações sociais com agenda política, a exemplo de associações mercantis, associações de advogados, 

grupos de direitos humanos, organizações não governamentais, que hoje representam a maioria das 

intervenções de amicus curiae nos Estados Unidos. Essas organizações atuam em casos em que decisões 

particularmente importantes são proferidas, utilizando-se desse tão flexível mecanismo que é o amicus curiae 

para influir no resultado da decisão. É justamente aqui onde ocorre o ofuscamento da divisão entre o amicus 

tradicional e o amicus litigante. A corte transforma-se, assim, numa arena política em que, dada a dificuldade 

de identificar o real interesse desses grupos, a Suprema Corte americana editou suas Rules, especialmente as 

Rules 28, 33 e 37, impondo uma série de restrições e deveres ao amicus, mormente aquele de apontar qual 

das partes apoia, bem como se recebeu ajuda ou incentivos financeiros de um ou de outro dos litigantes 
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Outra classificação quanto às múltiplas naturezas do amicus curiae é apresentada 

por Criscuoli, a qual, ainda que voltada para o direito italiano, é mais pertinente porque, 

segundo alguns autores brasileiros como Del Prá
1152

 e Razaboni,
1153

 ela se aplica ao direito 

pátrio. 

Com efeito, Criscuoli aponta duas espécies de amici curiae que são determinadas 

de acordo com o escopo, o interesse e, principalmente, o modo de intervenção. De um 

lado, temos o amicus chamado a atuar no processo por provocação direta da corte, e, de 

outro, aquele que espontaneamente intenta sua participação em juízo. No original:  

Lo studio di questi temi prevede l‟avvio dalla precisazione che vi sono due 

specie di amici in rapport allo scopo ed all´interesse che sorregge la loro 

partecipazione al giudizio. A questa duplicità di “specie” fa poi ricontro una 

duplicità di modi di intervento dell´amicus, potendo questi operare nell´ambito 

del processo o per chiamata della Corte o per offerta spontanea della propria 

opera.
1154

 

Prossegue o autor com a elaboração de sua teoria descrevendo cada uma das 

espécies. A primeira é aquela em que o amicus assume feição de perito. Sendo provocado 

pela corte, ele intervém para trazer ao juízo pontos que, de outra forma, escapariam à sua 

análise, como, por exemplo, a morte de um dos contendores ou o caráter colusivo da 

ação.
1155

 Portanto, no que toca à sua qualificação jurídica, será ele um auxiliar do juízo, 

isto é, um órgão encarregado de uma função pública, um consulente técnico, tendo 

liberdade em suas considerações, sendo a corte também livre para acolhê-las ou não.
1156

 

                                                                                                                                                    
(“every person who made a monetary contribution to the brief”) (MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: 

friends no more?, p. 20). 
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 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p.128. 
1153

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p.92. 
1154

 CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 190. 
1155

 “Vedremo in séguito como sia stato proprio con questa caratteristica funzionale che l‟istituto nacque e si 

affermò. Le ipotesi più frequenti, soprattuto oggi, sono quelle in cui la Corte conferisce all‟amicus un 

incarico peritale. Ma le più interessanti sono quelle di chi, del tutto estraneo alle vicende della causa, 

interviene „to remind the court of some matter which might otherwise escape its notice, and in regard to 

which it might go wrong‟: e così, ad esempio, per attestare la morte di uno dei contendenti o segnalare il 

carattere collusivo dell‟azione o eccepire il difetto di giurisdizione della Corte” (CRISCUOLI, Giovani. 

Amicus curiae, p. 190). 
1156

 “La Corte, che decide di avvalersi di un amicus, non ha limiti nella scelta di tale collaboratore; e, d‟altro 

canto, la circostanza che sia la Corte stessa a nominare l‟amicus non accresce l‟àmbito dei suoi poteri rispetto 

a quelli che gli spettano nel caso di intervento volontario. Dal punto di vista della qualificazione giuridica 

l‟amicus di nomina giudiziaria è considerato un „officer‟, ossia un organo incaricato di una pubblica funzione 

alla stessa stregua del nostro „consulente tecnico‟, rispetto al quale, tuttavia, la sua competenza è completata 

dalla assoluta libertà di avere affidati anche quesiti giuridici, senza che ciò significhi affatto delega di 

giurisdizione, poiché la risoluzione tecnica proposta non vincola la Corte, che è sempre libera di accoglierla o 

meno. Nel sistema giudiziale anglosassone, infatti, il principio iura novit curia non significa, secondo una 

concezione ancora ben radicata nella gran parte dei nostri processualisti bloccati su conclusioni spesso 

chiaramente paradossali, dovere o obbligo di conoscenza del precetto normativo da parte del giudice, bensì 

libertà nella valutazione e determinazione della norma da applicare, a prescindere dal modo in cui tale norma 

venga acquisita” (CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 207-208). 
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A segunda espécie é aquela em que o amicus comparece espontaneamente ou 

representa uma pessoa ou grupo de pessoas. Nesse caso, o amicus age em interesse 

próprio, ainda que possa este consistir na colaboração para o proferimento de uma sentença 

escorreita.
1157

 Dessarte, essa modalidade de amicus engloba tanto os casos nos quais o que 

se intenta é uma colaboração neutra como aqueles em que a intervenção é manifestamente 

defensiva, que se opera indiretamente, no interesse superior da justiça. Aqui, 

diferentemente dos auxiliares da justiça, o amicus mantém as características de um terceiro 

interveniente (“Egli mantiene la natura di „volunteer‟”) atuando numa função pública, mas 

por meio de um agente privado.
1158

 

Del Prá, usando o mesmo raciocínio, diante do problema de fixar a natureza 

jurídica do amicus curiae perante a estrutura do Código de Processo Civil brasileiro, 

responde diretamente ter o amicus duas naturezas: será ele auxiliar do juízo e terceiro 

interveniente.
1159

 Daí pontua o autor que, nos casos em que se der a intervenção por 

iniciativa do juiz, o amicus, por atuar em auxilio à corte, será, portanto, auxiliar do juízo. 

Nas palavras do autor:  

[...] a relação entre a espécie analisada (amicus curiae que se manifesta por 

iniciativa do juiz) e a figura do auxiliar do juízo é uma relação de gênero-

espécie. Ou seja, o amicus curiae que se manifesta por requisição do juiz seria 

uma espécie do gênero auxiliar do juízo. Isto é, ao lado dos demais auxiliares da 

justiça, figura também o amicus curiae.
1160

 

De outro lado, na visão do autor, dando-se a intervenção de maneira voluntária, o 

amicus consistiria em terceiro interveniente. Em suas palavras:  

Quanto às hipóteses de intervenção voluntária (Lei 9.868/99, art. 7.º, § 2.º; CPC, 

art. 482, §§ 1.º a 3.º; Lei 9.882/99, art. 6.º, § 2.º; Lei 10.259/01, arts. 14, § 7.º, e 

15; Lei 8.884/94, art. 89; art. 31 da Lei 6.385/76, incluído pela Lei 6.616/76; Lei 

9.279/96, arts. 57 e 175), pensamos que esses terceiros assumirão a qualidade de 
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 “L‟altra specie di amicus, di origine più recente, è quella del soggeto che, per conto proprio o in 

rappresentanza di altra persona o di un gruppo di persone, come un movimento, un organismo o un ente, 

agisce come portatore di un proprio interesse, il quale, tuttavia, sia collimante con quello superiore di 

giustizia della Corte, nel preciso senso che la collaborazione a questa fornita per la emissione di una sentenza 

obbiettivamente correta è finalizzata dalla circostanza, del tutto strumentale, che solo attraverso il 

conseguimento di tale pronuncia si ottiene la soddisfazione del particolare interesse di cui si è protatori” 

(CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 191). 
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 “Circa la qualificazione giuridica dell‟amicus che ottiene di affiancarsi alla Corte, diversamente da quello 

di nomina giudiziale, che, come si è detto, è considerato un „officer‟, egli mantiene la natura di „volunteer‟, 

con la conseguenza, veramente singolare, che tale „volontario‟ pur essendo investito di uno specifico munus 

publicum, quale è appunto quello di operare per la giustizia, non riceve per tale investitura ufficiale 

riconoscimento: il suo si può dire un ufficio pubblico assunto e svolto esclusivamente come „appalto 

privato‟” (CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 210). 
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 “O problema, agora, fica mais claro: o amicus curiae é terceiro interveniente ou auxiliar do juízo? A 

resposta há que ser direta: ambos. A explicação, contudo, demanda uma atitude salomônica, dividindo o 

problema em dois, como única forma de solvê-lo” (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: 

instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 124). 
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 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 125. 
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terceiros intervenientes, por se tratar de casos de intervenção de terceiros, não 

obstante diversas daquelas previstas no diploma processual.
1161-1162

 

Igualmente, Razaboni assinala que, se a manifestação partir da corte, será o amicus 

auxiliar do juízo, como um correspondente dos poderes instrutórios do juiz.
1163

 Já a 

intervenção voluntária daria ensejo a que a natureza do instituto consista em interveniente 

especial.
1164

 

De fato, como vimos salientando ao longo das análises feitas sobre a natureza 

jurídica do amicus curiae, o instituto parece apresentar diversas naturezas jurídicas, isto é, 

não queremos, com isso, dizer que, ao mesmo tempo, terá ele diversas naturezas, o que 

seria de todo estranho e não tecnicamente rigoroso. Em nossa percepção, termo amicus 

curiae é um designativo de situações jurídicas completamente diferentes, de modo que 

indagar, tecnicamente, qual a natureza jurídica do amigo da corte não tem significado. A 

pergunta corretamente formulada é: qual a natureza jurídica das situações tidas por amici 

curiae? Ou qual a natureza jurídica dessa precisa intervenção de amicus curiae? 

Portanto, ainda que reputemos meritosa a classificação de Criscuoli, seguida por 

Del Prá e Razaboni, não nos parece que deva ser seguida. De fato, o cerne dessa 

classificação reside muito mais na iniciativa da intervenção do que nas funções 

desempenhadas pelo amicus no processo. Tanto é assim que Del Prá chega a afirmar que,  

[...] caso se trate de intervenção voluntária, estaremos sempre diante de hipóteses 

de intervenção de terceiros, nas quais o amicus curiae desenvolve papel diferente 
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 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 125. 
1162

 Nesse sentido conclui o autor: “Por essa razão, ou seja, pelo fato de o instituto englobar distintos 

fenômenos, não é errado atribuir ao amicus curiae a natureza de auxiliar do juízo e de terceiro interveniente, 

desde que a hipótese referida seja indicada. Isto é, caso se trate de hipótese de manifestação por iniciativa do 

juiz, não há equívoco em denominar esse terceiro de amicus curiae, desde que se reconheça que a função 

exercida, nessa hipótese, seja de uma espécie de auxiliar do juízo. Caso se trate de intervenção voluntária, 

estaremos sempre diante de hipóteses de intervenção de terceiros, nas quais o amicus curiae desenvolve 

papel diferente do que na situação anterior, podendo exercer faculdades processuais que ao mero auxiliar do 

juízo são vedadas” (Idem, p. 128).  
1163

 “Nos casos de manifestação do amicus curiae por iniciativa do órgão julgador, esses terceiros exercerão 

função semelhante à do auxiliar do juízo, como se verifica nas hipóteses previstas nos artigos 9.º, § 1.º, e 20 

da Lei 9.868/99, e no artigo 6.º, § 1.º, da Lei 9.882/99. Não agirão voluntariamente, mas por requisição do 

julgador da causa, o que corrobora a moderna tendência de ampliação do rol de poderes instrutórios do juiz 

na condução do processo. O amicus curiae que se manifesta por requisição do juiz seria uma espécie do 

genro auxiliar do juízo” (RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição 

constitucional, p. 92). 
1164

 “Todavia, há de se destacar que a grande importância do instituto reside, indubitavelmente, nas hipóteses 

em que o amicus intervém nos processos de maneira voluntária, na medida em que, nesses casos, além de 

atuar em benefício da corte, o amicus curiae passa a ser instrumento de ativa participação democrática. Nessa 

toada, entende-se que o amicus curiae atua como verdadeiro interveniente especial nas hipóteses de 

intervenção voluntária, previstas no ordenamento jurídico pátrio” (Idem, ibidem). 
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do que na situação anterior, podendo exercer faculdades processuais que ao mero 

auxiliar do juízo são vedadas.
1165

 

Com efeito, ser a intervenção provocada ou espontânea é o que menos importa. 

Como já tivemos a oportunidade de salientar quando tratamos da assistência como natureza 

jurídica do amicus curiae, a voluntariedade da intervenção assistencial é, por vezes, 

excepcionada, do que não se pode seguir que o caso será nova modalidade interventiva, 

isto é, a assistência, tanto em sua modalidade espontânea como na coata, terá a mesma 

natureza, de sorte que o modo pelo qual se dá a intervenção, espontâneo ou provocado, não 

tem o condão de desnaturar o instituto. Para tanto, citamos Theodoro Júnior, o qual aponta 

caso de “assistência provocada”, por exemplo, no procedimento cautelar como a 

antecipação de prova ou a exibição de documentos, que poderá influir sobre eventual 

processo de mérito em que se exercitará pretensão da denunciação da lide ou chamamento 

ao processo.
1166

 Também Clarisse Frechiani Lara Leite, tratando da denunciação da lide 

como obrigatória ao exercício da garantia por evicção, ressalta a possibilidade de 

assistência coata no Brasil.
1167

 

Por fim, seguimos Scarpinella, repudiando qualquer classificação que parta do 

critério de iniciativa para intervenção, uma vez que “o que nos parece mais correto é 

entender que a espontaneidade, a provocação para sua manifestação ou, até mesmo, uma 

eventual obrigatoriedade da intervenção do amicus não são, em si mesmos, critérios aptos 

de distinção entre as duas figuras”.
1168

 

Apesar de repudiarmos a classificação de Del Prá, não nos parece possível objetar 

as múltiplas funções e diferentes papéis desempenhados pelo amicus curiae, de modo que 

não entendemos possível definir sua natureza jurídica de tal ou qual forma. Isto é, vemos, 

isso sim, que o rótulo amicus curiae é atribuído a situações completamente distintas que 

são impassíveis de ser sintetizadas e reunidas todas por um mesmo regime jurídico ou uma 

mesma natureza. Ora o amicus é custos legis, ora é assistente, ora é auxiliar do juízo e, 

talvez, desempenhe ainda alguma outra função que não conseguimos contemplar. A única 

razão de se chamar amicus curiae tal gama de situações é o contexto histórico e cultural do 

adversary system, o que não pode ser ingenuamente trazido para o nosso sistema sem essa 

constatação, qual seja o amicus curiae não é um único instituto jurídico, mas, ao revés, um 

feixe de situações completamente distintas. 
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 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 128. 
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 366. 
1167

 Cf. LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Evicção e processo. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 385. 
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Assim sendo, entendemos que, ao regular o amicus curiae no Novo Código de 

Processo Civil, está-se, em verdade, criando um instituto novo, à moda brasileira, que 

deverá ser completamente explorado e ter determinado seu regime jurídico. 

Diante disso, sistematizamos o amicus curiae em três categorias considerando a 

função por ele desempenhada e seu interesse. Assim temos: (1) o “amicus assistente”, cuja 

natureza jurídica é a assistência, qualificável pelo interesse jurídico daquele que sofre um 

efeito reflexo do precedente a se formar sobre relação jurídica sua, o que atende ao § 3.º do 

art. 138 do CPC; (2) “amicus custos legis”, cuja natureza é a mesma da do custos legis, 

tendo por interesse jurídico aquele chamado “institucional”; e (3) “amicus perito”, cuja 

natureza jurídica é de auxiliar do juízo, sem que se fale, portanto, em interesse jurídico.  

As categorias parecem se justificar pela proximidade que certas intervenções de 

amicus curiae têm com cada um desses institutos, mas, ao mesmo tempo, guardando 

algumas diferenças que tornam inconfundíveis as figuras.  
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6. O AMICUS CURIAE NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO  

 

6.1 Dos poderes
1169

 do amicus curiae em juízo 

 

Tratar dos poderes de que dispõe o amicus curiae no processo é, talvez, um dos 

tópicos mais espinhosos deste trabalho, uma vez que, pela coerência, é imprescindível uma 

leitura que compreenda tanto as funções quanto as naturezas jurídicas estudadas em 

momento anterior.  

Importa, assim, salientar que as conclusões que pretendemos traçar, ao cabo desta 

análise, não passaram desapercebidas pela doutrina. Scarpinella, por exemplo, ressalta que 

os poderes, incluídos as “faculdades” e “direitos” desempenhados pelo amicus, variam, 

devendo ser entendidos como “decorrência do grau de interesse que justifica sua 

intervenção e de acordo com a própria razão de ser de sua finalidade”.
1170

 

No mesmo sentido manifesta-se Corrêa que, analisando o julgamento de recursos 

extraordinários, pontua que a grande maioria dos amici curiae apenas apresenta suas 

razões, outros, porém, chegam a peticionar por um julgamento mais célere, apresentam 

embargos de declaração, ou mesmo pleiteiam adiamento do julgamento. O último caso 

deu-se, segundo o autor, no RE 564354, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu 

atender pedido formulado pelo amicus curiae.
1171

 

Essa situação plúrima e variada, a nosso ver, parece ter sido reconhecida pelo 

legislador brasileiro quando, no § 2.º do art. 138 do CPC, estabeleceu que: “caberá ao juiz 

ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do 

amicus curiae”. 

                                                 
1169
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interesse‟” (CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo, p. 303). 
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Essa redação muito se aproxima das considerações de Silvestri sobre o modelo 

norte-americano, ou seja, a flexibilidade própria do amicus curiae reflete-se no bom uso, 

pelas cortes, de sua discricionariedade, adaptando as funções do amigo do tribunal às 

necessidades do caso concreto.
1172

 

Assim, os poderes devem ser lidos como prerrogativas processuais inerentes às suas 

funções, isto é, como meio para o atingimento de certas finalidades, não ficando aquém, o 

que inutilizaria o instituto, mas também não indo além, o que tornaria abusiva a figura 

interventiva. Portanto, cabe, agora, analisarmos os diversos poderes que a doutrina vem 

atribuindo ao amigo da corte. 

 

6.1.1 Apresentação de memoriais 

 

Sobre a apresentação de manifestações escritas pelo amicus curiae, ressalta Mattos 

que essa foi a primeira forma, no direito brasileiro, de participação dessa figura, sendo que 

mesmo antes do advento da Lei 9.868/1999, o Supremo Tribunal Federal já admitia a 

juntada de memoriais (Agravo Regimental na ADIn 748-4/RS), sob influência do direito 

norte-americano.
1173

 Binenbojm complementa essas considerações, indicando, também 

antes da Lei 9.868/1999, que os Ministros do STF chegavam a receber os memoriais de 

amicus curiae diretamente em seus gabinetes, ou seja, sem qualquer ingresso regular ou 

formal na relação processual.
1174

 

Razaboni, por sua vez, já diante do disposto no art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/1999, 

salienta ser a possibilidade de manifestação, por escrito, nos autos do processo, a primeira 

prerrogativa do amicus curiae.
1175

 

Logo, parece unânime a aceitação dessa prática, isto é, o entendimento pelo 

cabimento da prestação de informações, pareceres ou oferecimento de memoriais, sendo, 

daí, possível citar, nesse sentido: Carvalho,
1176

 Dantas,
1177

 Del Prá,
1178

 Soares,
1179

 

Ferraz
1180

 e Medina.
1181

 

                                                 
1172

 “Non va trascurata, peraltro, l‟importanza di un altro fattore, rappresentato dalla grande flessibilità 
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concreto” (SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento 
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direito, p. 9. 



240 

 

Bonatto, em importante observação de ordem técnica, ressalta que a peça escrita 

entregue pelo amicus curiae é denominada “memorial”, tradução da expressão inglesa 

amicus brief. Essa manifestação, no entanto, não deverá ser confundida com os memoriais 

previstos no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal.
1182

 Assim, por 

memoriais do amicus curiae não se deve ler a situação em que “as alegações finais das 

partes sejam deduzidas mediante memorial escrito”,
1183

 em outras palavras, não é o 

memorial do amicus um meio substitutivo pelo qual as partes fazem as alegações finais não 

realizadas oralmente em audiência.  

Dessarte, o que se deve entender por memorial do amicus curiae, para Binenbojm, 

é a prerrogativa atribuída ao amigo da corte em “apresentar manifestação escrita sobre as 

questões de seu interesse atinentes à ação direta em curso, que será juntada ao 

processo”.
1184

 Scarpinella, por sua vez, ressalta que a intervenção do amicus curiae se  

[...] dá, tradicionalmente, por intermédio da apresentação ao juiz de uma petição 

(um memorial ou, como os autores norte-americanos nominam, um brief) em que 

deduz, a um só tempo, a razão de sua intervenção, mas também as razões que 

entende pertinente serem levadas em consideração pelo juiz quando do 

julgamento da causa.
1185

 

Interessante, nesse momento, destacar a proximidade entre os entendimentos da 

doutrina pátria e da norte-americana, em que, segundo Scott, o amicus brief consiste em 

um mecanismo pelo qual diversos tipos de informações são trazidas à atenção da corte (“at 

its essence the amicus brief is a mechanism by which various types of information are 

brought to the attention of the court”).
1186

 

Pinto, analisando o memorial do amicus, no direito brasileiro, considera consistir 

tal manifestação em prova atípica, dado não haver previsão legal. Assim, nas palavras do 

autor: “terá natureza jurídica de argumento de prova, ou seja, função auxiliar e integrativa 
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na formação do convencimento do magistrado”.
1187

 Diante disso, consubstanciando o 

memorial em prova, salienta o autor a necessidade de as partes serem instadas a se 

manifestarem a respeito do memorial do amicus curiae, sob pena de prejuízo ao 

contraditório.
1188

 

Também reconhecendo a proximidade entre os memoriais e o tema da prova, 

Silvestri, apenas sinalizando o problema, ressalta a necessidade de bem delinear o 

procedimento do instituto para que se possa reconhecer a eficácia probatória das 

informações e dados fornecidos pelo amigo da corte.
1189

 

Com efeito, esse tema já foi, ainda que apenas em parte, trabalhado no tópico em 

que se analisou a hipótese de consistir a natureza jurídica do amicus curiae em meio de 

prova. Lá, tratamos o amicus como sujeito processual, de modo que bem poderia ele se 

aproximar do perito ou da testemunha, de sorte que um memorial técnico, de fato, faz 

lembrar uma perícia, enquanto um memorial não técnico parece se aproximar de um 

testemunho.  

De toda sorte, esse debate deverá ser travado em tópico seguinte, em que se 

discutirão, mais precisamente, os poderes instrutórios do amicus curiae. Assim, nessa sede, 

o memorial ou manifestação do amicus deverá se restringir a uma alegação ou mera 

manifestação, o que, diante das funções desempenhadas pelo instituto no processo, parece 

atendê-las de modo tal que, seja pela função democrática, pela função de colaboração ou, 

ainda, pela ideia de barômetro social (tópicos já tratados), o tão só fato de o amicus 

manifestar-se é essencial ao desempenho desses papéis.  

Por conseguinte, parece interessante explorar as características que, no nosso 

entender, deverão constar no memorial do amicus curiae. Desse modo, de acordo com a 

doutrina americana, especialmente Shapiro, é essencial que o memorial apresente (1) de 

maneira concisa a natureza de seu interesse (“The motion must concisely state the nature of 

the interest of the amicus organization”); (2) a explicação do porquê sua análise é de ajuda 

para a corte (“explain why its analysis of the issues will help the Court”); (3) indicativo de 

alguma nova perspectiva sobre o objeto do caso (“ordinarily, an amicus asserts that it has a 
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special perspective on the issues in the case”); e (4) resumo das informações que tem 

condições de oferecer (“summarizes the information it can supply”).
1190

 

Esses elementos, ainda que delimitados pela doutrina norte-americana, não deixam, 

de certa forma, de ser considerados por autores brasileiros. Santos, nesse sentido, ressalta 

que “deve o amicus deduzir na manifestação, a um só tempo as razões que justificam a sua 

intervenção e também as razões que pretende que o Poder Judiciário leve em consideração 

no julgamento da causa”.
1191

 Corrêa, por sua vez, analisando a atuação do amicus perante o 

Supremo Tribunal Federal, indica ser prática corrente a entrega, pelo amigos da corte, de 

uma única peça, ainda que o STF costume conferir prazo de 30 dias a partir do deferimento 

do ingresso. Esta seria uma postura precavida por parte do amicus, que, tentando ter seus 

argumentos ouvidos, insere suas considerações no próprio pedido de admissibilidade.  

De outro lado, também parece que os argumentos, resumidamente apresentados, 

são de utilidade para a corte, seja por tornar sua leitura mais convidativa, em um ambiente 

de excesso de trabalho, seja por permitir à corte uma melhor análise, como o quer o 

Ministro Marco Aurélio, da “oportuna oitiva de seguimentos da sociedade”.
1192

 Nesse 

sentido, é o posicionamento de Scarpinella, para quem  

[...] o pedido de ingresso do amicus quando acompanhado, desde logo, com as 

razões, otimiza o procedimento, forte no princípio da economia processual.
1193

 

Ademais, entendemos que esses elementos deverão constar de todo memorial, 

independentemente da natureza jurídica que tenha o amicus curiae (amicus assistente, 

amicus custos legis ou amicus perito), uma vez que são eles fundamentais, pois é por meio 

deles que a corte terá condições de apurar, com maior tecnicidade, os requisitos elencados 

pelo art. 138 do CPC para decidir acerca de sua intervenção, quais sejam a 

representatividade adequada, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda e a repercussão social da controvérsia. 

Uma última questão que ainda merece análise quando se trata do poder do amicus 

de apresentar argumentos e memoriais, é aquela concernente a alguma restrição daquilo 

sobre o que pode o amicus se manifestar. Essa questão pode ser subdividida em outras 

duas. A primeira é a possibilidade de o amicus curiae manifestar-se sobre fatos e não 

apenas questões jurídicas; a segunda é a possibilidade de o amigo da corte tratar de 

matérias referentes ao processo. 
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No que concerne à análise de fatos, importa, aqui, considerarmos uma distinção 

entre fatos enquanto “fatos adjudicativos”, isto é, a causa de pedir remota e fatos enquanto 

“fatos legislativos”, uma vez que parece ser comum encontrar, dentre aqueles que tratam 

do amicus no controle concentrado de constitucionalidade, assertivas no sentido de ser o 

mais amplo possível o rol de informações e argumentos trazidos pelo amicus, tal como o 

ressalta Cardoso ao salientar que o “amicus pode manifestar-se livremente acerca do 

assunto controvertido”.
1194

 

O que se passa nesse caso, precisamente no controle de constitucionalidade, é a não 

especificação de que se está a tratar do fato legislativo, e não da causa de pedir remota. 

Como dão nota Mendes e Moraes, ao indicarem que a percepção de que o modelo 

hermenêutico não é absolutamente abstrato, ou seja, não basta “o simples contraste entre a 

norma questionada e a norma constitucional superior”,
1195

 sendo, daí, imprescindível 

verificar a “comunicação da norma ao fato”.
1196

 Esse fato, nas palavras de Mendes, passa 

pela  

[...] aferição dos chamados fatos legislativos (que) constitui parte essencial do 

controle de constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos 

relaciona-se íntima e indissociavelmente com o exercício do controle pelo 

Tribunal.
1197

 

Logo, é importante ter essa precisão de conceitos. Quando se fala em análise de 

fatos pelo amicus nos processos objetivos, está-se, em verdade, falando dos fatos 

legislativos, que, nas palavras de Razaboni, são os “fatos considerados pelo legislador 

quando da edição da norma impugnada”,
1198

 ou, nas palavras de Kenneth Culp Davis, “a 

fact that informs a court‟s legislative judgement on questions of law and policy”.
1199

 

Portanto, o problema da ampla liberdade de manifestação do amicus curiae, incluindo 

fatos, não significa outra coisa, no processo objetivo, senão argumentos que estão a 

precisar o próprio sentido do ato normativo atacado. 

Esse problema é correlato ao que se viu na doutrina norte-americana em tópico 

anterior,
1200

 especialmente com o notório Brandeis brief.
1201

 Com isso, doutrinadores 
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americanos, como Larsen, apresentam definições do que entendem ser um argumento 

factual. Para o autor, um argumento factual (factual statement), em oposição ao argumento 

jurídico, é  

[...] a claim that can be theoretically falsified and is typically supported by non-

legal evidence. I certainly acknowledge that the line between law and fact is not 

easy to draw, but like it or not, the distinction is one that is entrenched in our 

legal system and one that most lawyers use everyday.
1202

 

Diante disso é possível compreender, por exemplo, a posição da Suprema Corte da 

Flórida, de que o amicus terá ampla liberdade, devendo, no entanto, restringir-se ao 

conteúdo fático já abordado pelas partes.
1203

 A razão para isso, conforme Walbolt, é que 

não deve o amicus trazer fatos na qualidade de parte, mas apenas “fatos legislativos”, de 

relevância legal, ou que envolvam o processo de criação das leis.
1204-1205

 

Deveras, no caso brasileiro, é possível dizer que todos os amici curiae, 

independentemente de sua natureza jurídica (amicus assistente, amicus custos legis ou 

amicus perito), poderão apresentar fatos legislativos sem restrição, isto é, fatos e 

informações genéricas destinados à precisão e à situação do atual conteúdo de certa norma. 

É nesse sentido em que percebemos a manifestação de Del Prá quando salienta que 
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[...] o terceiro poderá informar fatos e as circunstâncias, não somente 

desvinculados das normas jurídicas, mas apontando-os como incidentes em 

determinado conceito normativo, ao qual se submetem.
1206

 

De outro lado, no tocante ao aporte de fatos que caracterizem fatos adjudicativos, 

ou seja, a causa de pedir remota, a natureza jurídica do amicus curiae será determinante no 

que tange à possibilidade de aduzir tal argumento. O amicus assistente, como já se tratou, 

tem interesse exclusivo na tese jurídica que há de se formar com o julgamento. Assim, não 

tem ele qualquer interesse na específica vitória desta ou daquela pessoa (entrega do bem da 

vida), mas no êxito da tese que o beneficie. Portanto, não poderá ele argumentar sobre 

qualquer fato que não se associe à formação da tese que é a razão da sua intervenção. 

Em condição semelhante parece se inserir o amicus perito. Como auxiliar do juízo 

e, naturalmente, figura desinteressada, manifestar-se-á apenas sobre fatos legislativos, uma 

vez que não tem interesse na vitória de qualquer das partes. 

O amicus custos legis, por seu turno, voltado, por seu interesse institucional, a 

fiscalizar a correta aplicação da lei, parece que poderá, sim, argumentar sobre fatos 

específicos que revelem a causa de pedir remota de certo caso, pois exercita ele poder de 

polícia. Isso afigura-se-nos possível porque esse amicus curiae tem interesse de que, 

naquele caso concreto, por exemplo, seja coibido um ato de concorrência desleal já 

apurado em sede administrativa, de sorte que a prevalência da devida aplicação da lei 

consistirá, em parte, no reconhecimento, na esfera judicial, da ocorrência de um fato. Em 

outras palavras, é possível que tenha o órgão conhecimentos específicos sobre os fatos do 

caso, uma vez que tenha ele, por exemplo, já julgado, em sede administrativa, aquela 

mesma e precisa situação jurídica. 

Nesse sentido, objetivando coesão e harmonia entre as esferas judicial e 

administrativa, poderá o amicus custos legis posicionar-se e argumentar, inclusive, 

alegando fatos, por entender que a correta aplicação da lei passa pelo reconhecimento de 

certo acontecimento. Ressalte-se que o objetivo do amicus custos legis não é proteger ou 

condenar este ou aquele litigante, mas sim a tutela de seu interesse institucional. Dessarte, 

mesmo ao argumentar acerca de fatos, deverá ele restringir-se ao interesse institucional. 

Imagine-se, por exemplo, que o Cade tenha julgado e condenado, administrativamente, 

certa empresa, a qual passa a figurar, como ré, em ação coletiva na qual pessoas que se 

sentiram prejudicadas pedem indenização por uma infração à ordem econômica. Por certo 

o Cade não terá interesse em apontar fatos que demonstrem o efetivo prejuízo dos autores, 
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ou mesmo o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, mas bem poderá o 

amicus, nesse caso, apontar fatos que demonstrem a ocorrência da infração cometida pelo 

agente econômico, parte no processo, uma vez que, como órgão de fiscalização desse setor, 

o Cade não apenas está convencido de sua ocorrência, mas detém conhecimentos fáticos de 

que esta se deu. 

No tocante ao segundo questionamento levantado, qual seja a possibilidade de o 

amicus se manifestar sobre questões processuais, Scarpinella destaca que os poderes 

desempenhados pelo amigo da corte são “poderes-meio” decorrentes de seu grau de 

interesse. Assim, para o autor, sua manifestação encontra ambiente adequado com relação 

ao mérito da ação, sendo, portanto, menos oportuna sua manifestação acerca de questões 

processuais. Veja que não exclui, o autor, completamente, a possibilidade de o amicus 

ocupar-se dessas questões, mas seriam elas ligadas apenas a decorrências específicas de 

sua própria intervenção, como o deslocamento de competência, por seu ingresso, ou a 

manifestação acerca da admissibilidade de sua participação em juízo.
1207

 

Essas conclusões, com o devido respeito ao autor, não são adequadas às premissas 

aqui traçadas. O amicus assistente e o amicus custos legis são figuras que vêm em juízo 

buscando tutelar um interesse jurídico. Portanto, consistindo a possibilidade de argumentar 

em um “poder-meio” diante de seu interesse, não se poderia ceifar a possibilidade de que 

essas figuras argumentem acerca de pressupostos processuais ou condições da ação, desde 

que guardando, logicamente, pertinência com o interesse que visam proteger. Logo, o 

amicus assistente, diante do julgamento de caso paradigma em recursos repetitivos, poderá 

apontar, por exemplo, toda sorte de vícios processuais, ou mesmo falta de interesse de agir 

das partes principais, uma vez que são elementos capazes de determinar ou eivar o 

provimento final e, por conseguinte, o futuro precedente.  

O amicus perito, de outro lado, como verdadeiro auxiliar do juízo, buscando 

informar e aclarar matérias de modo pontual e específico, não pretenderá ser um “fiscal da 

lei” ou proteger interesse próprio, de modo que, nesse caso, o máximo que se poderá 

esperar dele, em argumentos de ordem processual, é que debata aspectos procedimentais 
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ligados, apenas, à sua própria intervenção, como, por exemplo, o atendimento aos 

requisitos objetivos de admissibilidade constantes no art. 138 do CPC. 

 

6.1.2 Sustentação oral 

 

De acordo com Mendes e Moraes, houve momento em que o Supremo Tribunal 

Federal entendeu que o amicus curiae apenas poderia se manifestar por escrito (ADIn 

2.223 e Informativo STF 146), sob o argumento de que restariam inviabilizados os 

trabalhos da corte pelo possível excesso de intervenções.
1208

 No entanto, a partir de 2003 

houve mudança de entendimento (ADIn 2.675 e ADIn 2.777), situação que restou 

consolidada com a emenda regimental de 2004, a qual acrescentou o § 3.º ao art. 131 do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando, então, patente a aceitação de 

sustentação oral pelo amigo da corte,
1209-1210

 de modo que, “admitida a intervenção de 

terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado 

produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2.º do art. 132 

deste Regimento”.
1211

 

Diante dessa alteração de entendimento, Bisch e Moraes resumem os argumentos 

enfrentados pelos Ministros da Suprema Corte quando do julgamento da ADIn 2.223. 

Assim, contra a possibilidade de sustentação oral pelo amicus, ressaltou o Ministro 

Moreira Alves que: (1) haveria formação de desagradável precedente, de modo que, hoje, 

ao se permitir o ingresso de uma entidade, amanhã, será um particular, e, em seguida, sem-

número de particulares; (2) haveria tumulto ao andamento de processos futuros; e (3) 

haveria inadequada extensão de direitos ao amigo da corte.
1212

 

De outra banda, ponderou o Ministro Nélson Jobim que: (1) a crescente 

especificidade e complexidade da matéria, somadas à posição do Supremo Tribunal 

Federal de errar por último, conduziria à necessidade de melhor atenção aos argumentos do 

amicus curiae;
1213

 e (2) a necessidade de viabilizar maior “participação plena” ao amicus, 

de modo que este possa melhor cumprir suas finalidades ao trazer ao tribunal informações 

sobre caso analisado.
1214
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Com efeito, na doutrina, entre aqueles que entendem ser cabível ao amicus 

sustentar oralmente, é possível elencar: Moraes,
1215

 Neves,
1216

 Didier,
1217

 Carvalho,
1218

 

Dantas,
1219

 Mattos,
1220

 Razaboni,
1221

 Del Prá,
1222

 Medina,
1223

 Binenbojm,
1224

 Soares,
1225

 

Reis,
1226

 Santos
1227

 e Scarpinella.
1228

 

Os diversos argumentos, debatidos em sede doutrinária, parecem poder ser 

resumidos a seis pontos fundamentais, os quais elencamos: 

(1) a sustentação oral pelo amicus apresenta um caráter de democratização.
1229-1230

 

Binenbojm ressalta ser o sentido finalístico dessa intervenção o de democratizar o 

processo, dando, então, “voz” a esses terceiros, não se separando, daí, o sentido figurado 

(participação pela manifestação) do sentido literal (possibilidade de se pronunciar 

oralmente).
1231

 

(2) De acordo com Didier, o § 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999 não estabelece 

qualquer forma para sua manifestação, de modo que, na falta de lei específica, aplica-se o 

disposto no art. 188 do CPC, de modo que os atos independem de forma determinada, 

sendo válidos desde que preencham sua finalidade essencial.
1232

 No mesmo sentido, foi a 

posição do Ministro Celso de Mello, na ADIn 2.130, que, ao admitir a sustentação oral 
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pelo amicus, argumentou pela impossibilidade de vedação da sustentação oral, uma vez 

que esta atinge o mesmo fim, regra derivada da exegese finalística do art. 188 do CPC.
1233

 

(3) A permissão para sustentar oralmente não pode conduzir ao entendimento de 

que seu desempenho é primacialmente vedado até que a corte o permita. Em outras 

palavras, a sustentação oral não deve ser lida como exceção, justamente porque os 

julgamentos colegiados são ambientes ensejadores de debates, havendo, daí, primazia à 

palavra falada.
1234

 

(4) Não se pode concluir que, necessariamente, da sustentação oral siga gravame à 

celeridade processual.
1235

 

(5) A possibilidade de sustentar oralmente parece ser uma decorrência lógica da 

prerrogativa de manifestação escrita. Nesse sentido, as considerações de Mattos, para quem 

a “sustentação oral (...) configura uma extensão natural da possibilidade de manifestação 

escrita”.
1236

 Binenbojm posiciona-se do mesmo modo, de sorte que  

[...] o direito à realização da sustentação oral, assim, se apresenta como uma 

extensão natural, corolário lógico da admissão formal do amicus curiae como 

terceiro especial. Uma vez considerados presentes pela Corte os requisitos 

estabelecidos no art. 7.º, § 2.º, da Lei n.º 9.868/99, isto é, a representatividade do 

postulante e a relevância da matéria subjacente à ação direta de 

inconstitucionalidade, não há como se negar ao amicus o direito à sustentação 

oral de suas razões, tanto como à sua expressão escrita.
1237

 

Na mesma esteira é possível apontar a posição de Scarpinella, que aduz:  

A sustentação oral do amicus curiae deve ser admitida como corolário de sua 

atuação e para que, na última oportunidade possível, possa ele levar a 

conhecimento de todos os Ministros votantes sua específica colaboração sobre a 

matéria, que, em última análise, justifica sua própria intervenção.
1238

 

(6) Retomando elementos de que já tratamos no direito americano, mas aplicáveis 

ao Brasil, podemos citar ainda: (a) os memoriais escritos, especialmente em processos 

extensos e complexos, bem podem passar desapercebidos, o que justificaria o reforço aos 

argumentos representados por meio de sua exposição oral; (b) os memoriais não teriam o 

condão de antecipar o verdadeiro diálogo que se estabelece entre a corte e o amicus quando 

da sustentação; e (c) a sustentação oral é capaz de dar vida aos argumentos.
1239
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De outro lado, contrários à possibilidade de o amicus sustentar oralmente, é 

possível encontrar manifestações como a de Collins ao tratar do direito norte-americano. 

Ressalta então o autor que haveria certa percepção generalizada, no seio das cortes, de que 

as sustentações orais (hearings) são desprovidas de qualquer conteúdo substancial (“the 

hearings are routinely criticized as being devoid of any real substantive content. Despite 

the fact that this sentiment has seemed to reach the status of conventional wisdom, there 

has been very little systematic research on the content of the hearings themselves”).
1240

 

Pinto, por sua vez, tratando do direito brasileiro, considera ter o amicus natureza de 

auxiliar do juízo. Nessa condição, isto é, desprovido de qualquer interesse jurídico, não 

haveria qualquer razão para que se cogitasse da possibilidade de realização, por ele, de 

sustentação oral, uma vez que seria este ato próprio das partes.
1241

 

Ademais, de acordo com Neves, no Superior Tribunal de Justiça (Informativo 

481/STJ e REsp 1.205.946/SP) predomina o entendimento de não ter o amicus curiae 

qualquer direito a sustentar oralmente, cabendo, mesmo perante o amicus que já teve seu 

ingresso admitido, a concessão de permissão, a critério do tribunal, do desempenho, ou 

não, da sustentação oral.
1242

 

De fato, cabe agora traçarmos nossas conclusões a respeito do poder de sustentação 

oral do amicus curiae no processo brasileiro. Esse parece ser um desdobramento do 

disposto no art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República, isto é, um meio de exercício 

da ampla defesa pelo qual será permitido reforçar a tese apresentada por escrito. Assim 

sendo, consiste a sustentação oral em uma alternativa capaz de alterar as chances de êxito 

pelas mais diversas razões, seja por ser mais uma oportunidade de convencer o relator; seja 

porque o relator pode não ter tido tempo hábil de bem considerar a fundo a matéria 

discutida; seja por viabilizar um reforço aos argumentos já apresentados; seja pela infeliz, 

mas corrente prática nos tribunais brasileiros, ainda que não oficial, pela qual assessores 

elaboram minutas ou o próprio voto dos relatores, sendo, daí, a sustentação oral a primeira 

oportunidade de levar o caso diretamente ao relator. Enfim, diante dessas situações, a 

sustentação oral parece de todo compatível com um instituto que pretende aperfeiçoar a 

decisão a ser prolatada por meio do maior fomento ao contraditório. 

Contudo, como não poderia deixar de ser, essa aproximação deve ser feita, aqui, 

considerando as diversas naturezas do amicus curiae já apresentadas em momento anterior. 
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Dessarte, o amicus custos legis, atuando em prol de um interesse institucional, 

deverá se espelhar, no tocante à sustentação oral, no regime destinado ao Ministério 

Público. Parece-nos, então, que o amicus custos legis deverá ser incluído, na leitura do 

caput do art. 937 do CPC,
1243

 sob a expressão “membro do Ministério Público”, portanto 

certo será que pode exercer essa faculdade. 

Em posição semelhante se colocará o amicus-assistente. Todavia, no tocante à 

sustentação oral, o legislador parece ter lhe reservado posição de menor prestígio. Como já 

discutimos, o amicus assistente, cuja natureza jurídica é a mesma da assistência, terá seu 

interesse jurídico definido por sofrer reflexos do precedente que será formado. O 

legislador, assim, tratando do incidente de demandas repetitivas, no art. 984 do CPC,
1244

 

previu a sustentação oral, concedendo tanto ao autor como ao réu e ao Ministério Público o 

prazo de 30 minutos, determinando que os “demais interessados”, incluindo, portanto, 

terceiros intervenientes, terão o prazo de 30 minutos divididos entre todos. 

Diante disso, fica evidenciada a plena possibilidade de que o amicus assistente 

sustente oralmente, ainda que tal se dê por prazo menor do que o do amicus custos legis. 

Importante nota, nesse caso, que não pode passar em branco é a previsão do parágrafo 

primeiro do mesmo artigo, isto é, a possível ampliação do prazo por conta do número de 

inscritos, de modo a ficar clara que a faculdade do amicus assistente de sustentar oralmente 

deverá ser garantida por meio da estipulação de um período de tempo razoável que não 

torne inútil o concreto e efetivo desempenho dessa faculdade. 

Por fim, o amicus perito, que, por todo o exposto, não parece ser figura condizente 

com o poder de sustentar oralmente. A sustentação oral é condição ligada àqueles que 

pretendem influir sobre o convencimento do magistrado de maneira a determiná-lo por 

conta de um interesse que caracteriza sua intervenção. O amicus perito, contudo, é um 

auxiliar do juízo, de modo que lhe é incompatível exercer ato próprio das partes. 
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De outro lado não podemos ignorar que o perito pode falar em audiência na 

instrução oral (art. 361 do CPC), ou seja, seus esclarecimentos são prestados oralmente 

diante das perguntas que lhe são formuladas por escrito e das quais tenha prévio 

conhecimento. Essa situação parece ser mais adequada às funções do amicus perito, que, 

por seu desinteresse, poderá ser chamado a prestar esclarecimentos de forma oral em 

audiência, mas na estrita medida em que lhe forem indagados.  

 

6.1.3 Instrução processual 

 

Consultando a doutrina, é possível elencar autores que defendem a possibilidade de 

o amicus praticar atos de instrução, isto é, produção de provas, tais como: Soares,
1245

 

Santos,
1246

 Del Prá,
1247

 Binenbojm
1248

 e Scarpienlla.
1249

 

Câmara, considerando ter o amicus apenas interesse na tese jurídica, entende 

possível que o amigo da corte instrua o processo com documentos voltados à demonstração 

da tese. Assim, admite o autor “a possibilidade de o amicus curiae juntar aos autos uma 

pesquisa estatística que corrobore informações contidas em sua manifestação”.
1250

 

No mesmo sentido, podem-se citar as ponderações de Santos, segundo as quais a 

possibilidade de requerer a produção de provas das matérias alegadas pelo amicus reside 

na tutela do interesse institucional que permite seu ingresso na relação processual. Em 

outras palavras, só se lhe permitirá instrução daquilo que for condizente com a proteção de 

seu interesse institucional.
1251

 

Del Prá, na mesma linha, considera que poderá o amicus, como decorrência de seu 

mister, sob a ótica de uma interpretação sistemática,  

[...] requerer ao relator sejam determinadas medidas para esclarecer matéria 

insuficientemente informada nos autos; solicitando designação de perícia ou até 

audiência públic”.
1252
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Por conseguinte, pontua o autor três razões para defender tal posição: (1) a fixação 

do objeto do processo e a produção das respectivas provas não são mais funções exclusivas 

das partes. Assim, quando do ingresso do amicus curiae em juízo, não haveria violação ao 

princípio dispositivo porque esses novos fatos, ainda que não apresentados pelas partes, já 

estariam delimitados pelo pedido deduzido; (2) a falta de vedação pelo ordenamento da 

exibição de coisa ou documento pelo amicus curiae;
1253

 (3) e, por fim, a possibilidade de 

buscar a verdade real e o escopo publicista do processo, o que alteraria a feição do 

princípio dispositivo. Dessarte, seria admissível a produção de provas sem a iniciativa das 

partes desde que tal se dê sob a égide do amplo contraditório.
1254

 

Portanto, conclui Del Prá que  

[...] poderá o terceiro voluntariamente informar e produzir provas nos autos, 

quando estejam em seu poder informações, coisa ou documento relevantes para 

determinado processo, e o exercício desse direito não representará violação ao 

princípio dispositivo nem ao direito dos litigantes. Ainda que, de certa forma, 

represente incompatibilidade com o referido princípio (tomado em seu sentido 

mais abrangente), a atuação do terceiro será importante instrumento para evitar 

as indesejáveis consequências do domínio pleno das partes sobre o processo. A 

função desse terceiro pode ser identificada plenamente com a do amicus curiae, 

porquanto age em benefício da própria corte, muito embora possa ser detentor de 

um interesse que, mediatamente, pretenda defender.
1255

 

Criscuoli, traçando paralelos entre o direito norte-americano e o italiano, 

compreende a possibilidade instrutória do amicus curiae como uma decorrência dos 

poderes do próprio magistrado, de modo que, para ele, não parece correto falar em poder 

probatório do amicus, mas sim em poder do magistrado exercido por meio do amigo da 

corte. Nas palavras do autor,  

[...] quali “esperimenti” e “prove” possono essere affidati all´amicus è difficile 

stabilire a priori e dipende essenzialmente dalle singole fattispecie. In un caso, ad 

esempio, la Corte si è servita dell´amicus per eseguire degli “accertamenti” sullo 

stato di certi luogui; mentre in un altro all´amicus venne affidato il compito di 

procedere a “hearings” ossia alla “audizione” di determinate persone altrimenti 

non udibili in giudizio come testimoni.
1256

 

Tratando do tema, Binenbojm conclui pela possibilidade de o amicus adotar 

providências instrutórias pela interpretação que faz do art. 9.º, caput e parágrafos, da Lei 

9.868/1999.
1257

 De acordo com o autor,  

                                                 
1253

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 183. 
1254

 Idem, p. 185. 
1255

 Idem, ibidem. 
1256

 CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae, p. 214.  
1257

 Art. 9.º Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópias a todos os 

Ministros, e pedirá dia para julgamento. 

§ 1.º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 

insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, 
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[...] a dicção do dispositivo é clara: poderá o relator adotar uma ou algumas de 

tais providências instrutórias, de ofício, previamente ao julgamento final da ação. 

Ora, se o relator pode ex officio determinar quaisquer daquelas providências, os 

interessados admitidos nos autos – representante, representados, Advogado-

Geral da União, Procurador-Geral do Estado, Ministério Público, amicus curiae 

– poderão, a qualquer tempo, antes do julgamento, requerer a sua adoção. O 

amicus curiae recebe o feito no estado em que se encontra quando de sua 

admissão; não havendo se iniciado, ainda, o julgamento final da causa, poderá 

ele requerer as providências instrutórias que lhe parecerem relevantes para o 

deslinde da questão constitucional.
1258

 

Scarpinella, no mesmo sentido, ao comentar a exposição de motivos da Lei 

9.868/1999 e, especialmente seus arts. 6.º, 7.º, 9.º e 18, faz uma leitura que destaca o 

caráter pluralista, uma “abertura” do processo, para bem decidir o tribunal, de modo a ser 

essencial que, além dos memoriais, possam terceiros tomar providências instrutórias.
1259

 

Nas palavras do autor, seu posicionamento fica assim expressado:  

[...] o que se põe, contudo, para exame neste item é a indagação de o amicus 

devidamente admitido na forma exposta nos itens anteriores, deter legitimidade 

para pleitear ao Relator seja tomada alguma providência instrutória referida no 

dispositivo destacado, bem assim as providências listadas no § 2.º do art. 9.º, 

quais sejam, a solicitação de informações a outros tribunais sobre a aplicação da 

norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Entendemos que sim, Ao amicus 

curiae deve ser reconhecida essa legitimidade e a consequente possibilidade de 

tomar tal iniciativa. Não só pela própria lógica do dispositivo que reconhece ao 

relator a faculdade de, oficiosamente, isto é, sem provocação de quem quer que 

seja, tomar tais providências, mas, superiormente, pela razão de ser da 

intervenção do amicus.
1260

 

Ademais, a par das considerações acerca do controle de constitucionalidade, 

Scarpinella, em sua proposta de sistematização do amicus curiae, entende pela plena 

admissibilidade “de o amicus curiae produzir provas para comprovar a veracidade ou 

alcance de suas próprias alegações”.
1261

 Sublinha o autor que a função desempenhada pelo 

amicus, em juízo, pode fazer as vezes de uma “prova”, de modo que “não precisa ser, 

necessariamente, compreendida como „pericial‟. Quiçá uma prova „viva‟, diferenciada”.
1262

 

Diante disso, é relevante indicar a discussão, apenas iniciada em tópico anterior 

dedicado ao poder de apresentar memoriais, em que se analisou o tipo de alegação ou 

argumento que pode ser deduzido pelo amicus, de modo que o memorial, como 

                                                                                                                                                    
designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em 

audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 

§ 2.º O relator poderá, ainda, solicitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos 

Tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição.  

§ 3.º As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no 

prazo de trinta dias, contado da solicitação do relator. 
1258

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 21. 
1259

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 153. 
1260

 Idem, p. 186. 
1261

 Idem, p. 509. 
1262

 Idem p. 407. 
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manifestação do amicus sobre fatos legislativos ou adjudicativos, poderia ter natureza de 

prova.  

Pelas considerações de Scarpinella, a resposta parece ser positiva, por se tratar este 

de um “poder-meio” que assegura a utilidade de sua atuação judicial.
1263

 Logo, não apenas 

será o amicus legitimado à produção da prova, mas consistirá essa figura em uma “prova-

sujeito”,
1264

 isto é, que “o amicus curiae possa assumir as vestes de uma testemunha (do 

próprio juízo ou indicado pelas partes)”,
1265

 de modo que a tão só “manifestação do amicus 

seja entendida e sistematizada como prova atípica”.
1266-1267

 

Perante essas constatações, não poderíamos deixar de verificar os poderes 

instrutórios com relação à classificação por nós proposta, qual seja amicus assistente, 

amicus custos legis e amicus perito, com o intuito de verificar não apenas pela 

possibilidade, mas variações decorrentes das diversas naturezas jurídicas desenvolvidas 

pelo amicus curiae. 

O amicus perito, como auxiliar do juízo, e sem qualquer interesse, funcionará, ele 

próprio, como prova, na expressão cunhada por Scarpinella, consistirá, sua própria atuação, 

em uma “prova-sujeito” que, de um misto entre testemunha e perito, terá, em seu 

memorial, essa conotação probatória. Tomando essa postura, não poderá ele requisitar nada 

mais em juízo, pois sua alegação já é o próprio esclarecimento, não necessitando, portanto, 

provar os argumentos que traz, tal qual uma testemunha, cuja manifestação dissipa o 

desempenho de seu papel no processo. Assim também o será com o amicus perito, pois 

vem ele a juízo com o intuito de esclarecer, portar informações, exaurindo-se sua efêmera 

atuação, uma vez apresentadas suas considerações. 

                                                 
1263

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 510. 
1264

 Idem, p. 407. 
1265

 Idem, ibidem. 
1266

 Idem, ibidem. 
1267

 “Para nós, o que é suficiente é que, tanto quanto o amicus curiae pode ser equiparado ao perito ou, mais 

precisamente, na exata medida em que a função desempenhada por ambos pode (e deve) ser aproximada, 

aquela figura pode ser estudada a partir da função de uma testemunha ou, mais amplamente, como „prova 

atípica‟. É que as variações que caracterizam cada uma dessas aproximações – e é isso o que mais releva para 

o desenvolvimento do trabalho – não afetam o „ser‟ amicus. E não afetam primeiro porque o amicus não é „o‟ 

perito, mas, no máximo, „um perito‟. E não será „a‟ testemunha ou „a‟ prova atípica. Será, no máximo, „uma‟ 

testemunha – e, mesmo assim, testemunha sui generis – ou „uma‟ prova atípica. Em todos esses casos, o que 

deve ser colocado em relevo é que o amicus agirá no plano da instrução, no plano da formação da cognição 

judicial, buscando convencer o magistrado de que a solução que melhor captura os valores dispersos pela 

sociedade ou pelo próprio Estado é tal e não qual. Ele, amicus, é tão somente, o portador daquela 

„informação‟, ainda que em forma de valor, de anseio social, de política pública, para o Estado-juiz. Por isso, 

escrevemos acima, „prova-sujeito‟, uma „prova-ativa‟; uma „prova‟ que leva, ela própria, informações, dados 

e elementos importantes para o julgamento” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil 

brasileiro: um terceiro enigmático, p. 408). 



256 

 

De outro lado, tanto o amicus assistente como o amicus custos legis vêm a juízo 

para proteger e tutelar determinado interesse. Consequentemente, não é de estranhar que 

possam atuar sobre a instrução, não apenas aperfeiçoando o contraditório, mas porque a 

oferta do pleno contraditório perante eles é condição da própria validade do processo que 

influirá sobre os interesses que buscam tutelar. 

Ademais, poderes instrutórios parecem ser uma decorrência lógica da leitura do § 

3.º do art. 138 do CPC. Ora, se poderá o amicus assistente recorrer da decisão no incidente 

de demandas repetitivas, é natural que possa influir sobre o convencimento judicial, não 

apenas alegando, mas, inclusive, provando.  

 

6.1.4 Poderes recursais 

 

Ao analisar a possibilidade de o amicus curiae desenvolver poderes recursais no 

processo, é interessante pontuar, de um lado, a posição que vem predominando na 

doutrina, e, de outro, a posição jurisprudencial que parece ter sido consolidada pelos 

parágrafos do art. 138 do novo Código de Processo Civil.  

Autores como Neves,
1268

 Mattos,
1269

 Razaboni,
1270

 Binenbojm,
1271

 Contijo,
1272

 

Soares
1273

 e Scarpinella,
1274

 tratando do tema, advogam ser cabível o amicus curiae 

desenvolver, no processo, poderes recursais. As razões para tanto são das mais diversas. 

De acordo com Neves, tendo o amicus curiae natureza jurídica de um terceiro 

interveniente atípico, deverá ser considerado parte no processo, o que conduz a que, em 

sua atuação, seja admitida legitimidade recursal. Além disso, cita o autor, no que é 

acompanhado por Contijo
1275

 e Scarpinella,
1276-1277

 ser cabível, nos casos em que atue o 
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 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 262. 
1269

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 212. 
1270

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 127. 
1271

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 19. 
1272

 CONTIJO, André Pires; SILVA, Christine Oliveira Peter da. O papel do amicus curiae no Estado 

Constitucional: mecanismo de acesso da transdisciplinaridade no processo de tomada de decisão 

constitucional, p. 90. 
1273

 SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário, p. 4. 
1274

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 183. 
1275

 “Cumpre ainda ressaltar a legitimidade do amicus curiae na esfera recursal (CF, art. 5.º, XXXV e LV, c/c 

CPC, art. 499), no caso de sua não admissão no feito ou de manifestar sua insurgência contra decisões que 

não acolherem seus argumentos, podendo propor também agravo regimental contra decisões interlocutórias 

do relator, embargos de declaração contra acórdãos e cautelares de mérito, ou até mesmo Recurso 

Extraordinário (RE) das decisões que declarem a (in)constitucionalidade no controle abstrato no âmbito 

estadual (CF, art. 102, II c/c CPC, art. 512)” (CONTIJO, André Pires; SILVA, Christine Oliveira Peter da. O 

papel do amicus curiae no Estado Constitucional: mecanismo de acesso da transdisciplinaridade no processo 

de tomada de decisão constitucional, p. 90). 
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amigo da corte em condição assemelhada à do custos legis, que se lhe aplique, 

extensivamente, o disposto no art. 499, § 2.º (atual 996), do CPC. Pelo raciocínio, 

justificar-se-ia o poder recursal conquanto se valha o amicus de um interesse institucional, 

o qual poderia restar prejudicado se não admitida a legitimidade de manejar recursos.
1278

 

Scarpinella complementa esse raciocínio indicando que o art. 499 (atual art. 996) 

deve ser lido em conjunto com a Súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça,
1279

 sob a ótica 

sistemática, um contexto mais amplo, especialmente diante das intervenções da CVM (art. 

31, § 3.º, da Lei 6.385/1976) e das pessoas jurídicas de direito público (art. 5.º, parágrafo 

único, da Lei 9.469/1997), as quais, por expressa previsão de lei, podem recorrer.
1280

 

Dessarte, para o autor importa expandir o entendimento para permitir que haja 

recurso não apenas de prejuízo “pessoal”, mas também “institucional”. Em outras palavras, 

segundo Scarpinella, é pacífica a existência de  

[...] legitimidade recursal de juiz, de membro do Ministério Público e, mais 

amplamente, dos auxiliares da justiça toda vez que a decisão recorrida, de forma 

direta ou indireta, disser respeito, em alguma medida, ao seu próprio patrimônio 

jurídico, isto é, têm legitimidade recursal toda vez que a decisão jurisdicional, 

por qualquer motivo, causar-lhes, individualmente (pessoalmente), prejuízo 

concreto.
1281

 

Mas mais do que isso, propõe Scarpinella uma leitura que inclua, nesse contexto, 

legitimidade recursal ao amicus, em nome próprio, sempre que a medida proferida no 

processo puder “prejudicá-lo”. Esse prejuízo, no entanto, deverá ser compreendido como 

os efeitos que a decisão projetar sobre os interesses que justificam sua intervenção. Nesse 

sentido, as palavras do autor:  

Assim, mesmo na qualidade de mero “auxiliar da justiça”, no sentido mais 

tradicional do termo, não há como afastar, para o amicus curiae, a incidência do 

mesmo regime jurídico que a doutrina reconhece a eles no que diz respeito à sua 

legitimidade recursal. Poderá o amicus, pois, recorrer na medida em que a 

decisão proferida no processo (na causa ou no incidente, pouco importa) que 

interveio ou que poderia intervir o prejudique “em nome próprio”, é dizer, 

ajustando-se os termos para afiná-los à razão de ser da intervenção do amicus, 

desde que a decisão afete, em alguma medida, os “interesses” que justificam a 

sua intervenção. Para valermo-nos do nome que nos parece o mais adequado 

                                                                                                                                                    
1276

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 185. 
1277

 “Se, como acentuamos, alguns dos casos de amicus curiae assumem função processual muito próxima 

(senão idêntica) à do custos legis, não há, a partir dessa perspectiva, por que deixar de reconhecer, também a 

ele, amicus curiae, legitimidade recursal” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil 

brasileiro: um terceiro enigmático, p. 514). 
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 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 262-263. 
1279

 Súmula 99 do STJ: “O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou 

como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.” 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 511. 
1281

 Idem p. 512. 
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para designar esse fenômeno, desde que o proferimento da decisão afete, em 

alguma medida, o interesse institucional do amicus curiae.
1282

 

Binenbojm, no mesmo sentido, ressalta que  

[...] o artigo 499 do Código de Processo Civil assegura legitimidade recursal ao 

Ministério Público e ao terceiro prejudicado. Reconhecendo, hoje, a doutrina e a 

jurisprudência, a natureza jurídica de terceiro especial ao amicus curiae, não há 

como se lhe negar a legitimidade recursal para manifestar sua insurgência contra 

as decisões que não acolherem seus argumentos.
1283

 

Assim sendo, destaca Binenbojm três razões para que tal se passe: (1) o amicus 

poderá ser afetado ainda que potencialmente ou de maneira reflexa, o que lhe abriria a 

possibilidade de manejar recursos; (2) a finalidade do sistema recursal é a aquela de 

aperfeiçoar decisões judiciais. Dessarte, diante disso, seria uma decorrência lógica que o 

amicus possa se insurgir contra as decisões que contrariem seus argumentos, o que se 

tornaria mais desejável sempre que se tratasse de processos que interessem à sociedade 

como um todo, ou seja, submeter casos de grande repercussão a um mais detido 

escrutínio;
1284

 e (3) o amicus curiae, como instituto decorrente do princípio democrático, 

parece ser condizente com o regime recursal destinado aos terceiros em geral, dado que ele 

“representa garantia democrática da jurisdição constitucional”, de modo que o amicus bem 

poderia interpor todo e qualquer recurso.
1285

 

Mattos, por sua vez, dando primazia ao caráter democratizante do amicus curiae, 

considera que deve esse terceiro ter legitimidade recursal como forma de poder se opor às 

decisões das quais discorde.
1286

 Essa prerrogativa, segundo a autora, deve ser reconhecida 

com a maior amplitude possível, permitindo que o amigo da corte insurja-se contra 

decisões interlocutórias ou finais, dado que a figura é um instrumento que visa fortalecer a 

democracia participativa, como verdadeiro representante da sociedade civil.
1287

 

Na mesma esteira, Razaboni, considerando o Supremo Tribunal Federal, sublinha 

que,  

[...] para aprimorar a qualidade de suas decisões, estabelecendo-se um 

contraditório plural e democrático, não se pode negar ao instituto a legitimidade 

para interpor recursos de decisões contrárias às razões que justificam a sua 

própria intervenção.
1288
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Por fim, ainda acrescenta Scarpinella ser possível ao amicus recorrer tanto da 

decisão final prolatada em sede de controle de constitucionalidade como de qualquer outra 

que venha a afetar os interesses que deram ensejo à sua intervenção. Por entender que,  

[...] do ponto de vista da razão de ser do amicus curiae, sua legitimidade recursal 

parece ser uma consequência necessária e natural. Se se trata de uma forma de 

intervenção que autoriza um “terceiro” a se manifestar perante os tribunais para 

aprimorar a qualidade das suas decisões, estabelecendo-se um contraditório mais 

amplo, plural e democrático – caso típico de aplicação do princípio da 

“cooperação”, não haveria como negar que, diante do proferimento de uma 

decisão que seja contrária às razões que justificam sua própria intervenção, o 

amicus não pudesse buscar o proferimento de uma nova decisão em que fossem 

levadas em conta as considerações que, a seu ver, tornariam melhor a decisão 

proferida. Seria contraditório, até mesmo, que se negasse a oportunidade de 

pluralizar o debate sobre a admissão (ou inadmissão) do amicus curiae se, no 

fundo, a função processual que se espera dele, desde suas mais remotas 

referências, é, justamente, a de portar, para o conhecimento do magistrado, 

elementos plurais para ampliação e aprofundamento do debate da questão em 

julgamento.
1289

 

De outro lado, entendendo pela impossibilidade de conferir poderes recursais ao 

amicus curiae, é possível citar: Pinto,
1290

 Didier,
1291

 Medina,
1292

 Del Prá,
1293

 Silva,
1294

 

Cardoso
1295

 e Câmara.
1296

 

Com efeito, autores como Pinto não admitem que possa o amicus desenvolver 

poderes recursais. Justifica o autor esse entendimento por consistir o amicus, em sua visão, 

em verdadeiro auxiliar da justiça, de modo que, não tendo qualquer interesse jurídico, não 

poderá recorrer de qualquer decisão que seja.
1297

 Cardoso, compreendendo que o amicus 

não é admitido a atuar na qualidade de parte, igualmente, aponta não lhe ser possível 

interpor recurso.
1298

 

Didier, por sua vez, entende que o problema reside na falta de legitimidade recursal 

do amicus curiae. Assim, considerando o âmbito dos processos objetivos, destaca que, 

tratando-se o amigo da corte de auxiliar da justiça, e não sendo um colegitimado à 
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propositura das ações diretas de controle de constitucionalidade, não poderá recorrer 

porque nesses processos não se discute interesse subjetivo.
1299

 

Também Medina, tratando das ações que tramitam perante o Supremo Tribunal 

Federal, salienta que 

[...] a inexistência do direito subjetivo do amicus curiae a ingressar no processo 

de controle de constitucionalidade (seja no modelo concentrado, seja no modelo 

incidental), conduz, necessariamente, à impossibilidade de reconhecer-se o 

interesse do amigo da corte. Ademais, não assiste direito subjetivo à parte – ou a 

quem quer que seja – em ver apreciados, em juízo, todos os fundamentos de 

direito por ela deduzidos. Tais circunstâncias inibidoras da legitimidade recursal 

do amicus curiae tornam-se ainda mais imperiosas em sede do controle 

concentrado de constitucionalidade, no qual o juiz sequer fica adstrito à causa de 

pedir, podendo decidir em face de todos os princípios constitucionais que ele 

entender incidentes no caso.
1300

 

Por fim, acrescenta, ainda, a autora outros argumentos que impedem o amicus de 

recorrer: (1) o papel desempenhado pelo amigo da corte é instrutório e informacional, 

destituído, assim, de natureza contenciosa, o que conduz a que seja ele carente de 

legitimidade recursal;
1301

 (2) não ter o amicus legitimidade recursal é postura consonante 

com o princípio da exequibilidade processual, ou seja, reconhecer poderes recursais ao 

amicus bem pode inviabilizar o andamento processual, como, por exemplo, na ADIn 

2.999, em que 71 entidades se habilitaram como amici curiae;
1302

 (3) o reconhecimento de 

poderes recursais ao amicus pode funcionar como limitação ao próprio instituto, uma vez 

que sua grande liberdade de atuação deriva de seus contornos fluídos. No entanto, uma vez 

que lhe é conferido o poder recursal, os requisitos que se lhe exigirão, para o desempenho 

de tal mister, poderão significar restrições à admissão do instituto.
1303

 

Fora, contudo, do contexto das ações de controle concentrado, Didier parece fazer 

concessões à possibilidade de o amicus recorrer. Nas palavras do autor:  

[...] não vemos como possa o amicus curiae recorrer. Não se encaixa essa figura 

em nenhuma das hipóteses previstas no art. 499, CPC. Caso, em situações 

concretas, se vislumbre, a partir de uma decisão judicial, lesão a direito 

individual do amigo da cúria – com a resolução de questões incidentes que o 

afetem diretamente, hipótese que reputamos rara –, vemos possível a 

interposição de recurso, na qualidade de parte do incidente.
1304

 

Del Prá
1305

e Câmara
1306

 igualmente são explícitos quanto a não poder o amicus 

recorrer no tocante ao mérito da ação. No entanto, entendem que poderá o amicus fazê-lo 
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quando alguma decisão o afetar diretamente, em seus interesses subjetivos, por exemplo, 

se for condenado em litigância de má-fé, nas conformidades do art. 81 do CPC.
1307-1308

 

No tocante à jurisprudência e ao desenvolvimento da matéria na Lei 13.105/2015, 

Bisch.
1309

 Medina.
1310

 Silva
1311

 e Cardoso
1312

 ressaltam ser o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal pela absoluta negativa de manejo, pelo amicus, de qualquer recurso que 

procure questionar o mérito da decisão proferida. Do mesmo modo salienta Dinamarco ao 

indicar que  

[...] as discussões doutrinárias em torno da legitimidade ou ilegitimidade do 

amicus curiae para oferecer recurso nas ações de controle difuso de 

constitucionalidade não têm demovido o C. Supremo Tribunal Federal de sua 

firme convicção e reiterada jurisprudência no sentido de que tal sujeito 

processual não dispõe de legitimidade para tanto.
1313

 

É nesse sentido que Neves, comentando o novo Código de Processo Civil, destaca 

ter o legislador, no art. 138, consagrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não 

admitindo a legitimidade recursal ao amicus curiae, mas prevendo, no entanto, duas 

exceções: de um lado, os embargos de declaração, e, de outro, o recurso da decisão que 

julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
1314

 

Também Theodoro Júnior, considerando a nova lei, salienta que, “embora não 

tenha previsto, de maneira expressa, os atos que o amicus curiae possa praticar, é certo que 

a lei não o autorizou a interpor recursos, em regra”.
1315

 

Scarpinella, por sua vez, considerando o mesmo dispositivo, destaca, apenas com as 

duas ressalvas (embargos de declaração e recurso da decisão que julgar o incidente de 
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resolução de demandas repetitivas), que a lei não autoriza interposição de recursos pelo 

amicus, o que, em sua visão, apesar de afinar-se com a jurisprudência dominante, não é a 

melhor solução, uma vez que, segundo ele, o ideal seria que pudesse o amicus recorrer em 

favor do interesse institucional que move sua atuação,
1316

 dado que ele sucumbiria na 

medida em que tal interesse não fosse suficientemente tutelado pelo provimento judicial 

que se formar.
1317

 

Silva, traçando considerações sobre o então Projeto de Lei 8.046/2010, entende que 

não fez bem o legislador impossibilitar a interposição de recursos pelo amicus curiae pelo 

fato de ser o instituto uma modalidade interventiva de terceiro.  

Desta forma, prevê-lo como terceiro, mas negar que tenha legitimidade recursal, 

assim como todos os demais previstos como terceiros, parece-nos regra confusa 

e desacertada. Melhor será se o projeto modificar a natureza jurídica do amicus 

curiae, colocando essa figura em um capítulo próprio, que não seja o dos 

terceiros, ou, caso seja a vontade do legislador manter esta figura dentro da parte 

de intervenção de terceiros, retirar a impossibilidade expressa de recorrer.
1318

 

De fato, o Código de Processo Civil, ainda que tenha dito expressamente não ser 

possível ao amicus interpor recursos, é lido com certas mitigações por Santos, que 

considera que a vedação ao amicus de exercer poderes recursais é uma opção legislativa e, 

como tal, deve ser lida cum grano salis, não devendo, portanto, ser tomada de forma 

absoluta.
1319

 

Nesse sentido, ressalta o autor que, inicialmente, o Código não quis se referir a 

casos em que a decisão afete o amicus. Assim,  

[...] se a decisão recorrida de alguma forma, direta ou indireta, disser respeito ao 

patrimônio jurídico do amicus, ele possuirá legitimidade recursal. Em outras 

palavras, eles têm legitimidade recursal toda vez que a decisão jurisdicional, por 

qualquer motivo, causar-lhes, individualmente, prejuízo próprio e concreto.
1320

 

Desse modo, para Santos, qualquer decisão que afete sua posição jurídica será 

passível de recurso, como a decisão que inadmiti-lo em juízo, a decisão sobre alteração de 

competência derivada de sua intervenção, a hipótese de se lhe aplicar multa por litigância 

de má-fé ou ato atentatório ao exercício da jurisdição.
1321

 

De outro lado, no tocante aos embargos de declaração, tal como exposto no § 2.º do 

art. 138, de acordo com Santos, o fato de o Código tê-lo facultado ao amicus curiae é uma 

consequência das finalidades do instituto, ou seja, dadas as funções de informar, de 
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democratizar e influir sobre a decisão, é natural que possa articular recurso voltado a sanar 

omissões, obscuridades ou contradições.
1322

 

Interessante anotar, nesse ponto, que Del Prá, em trabalho escrito antes da edição da 

novo Código, se mostra contrário à possibilidade de interposição de embargos de 

declaração pelo amigo da corte. Isso se dá, nas palavras do autor, porque  

[...] o interesse do amicus curiae, não obstante representar interesse de uma 

parcela (menor ou maior) ou mesmo de toda a coletividade, tem como limite sua 

própria função. Ou seja, o agir do amicus curiae presta-se a canal de 

comunicação entre a sociedade e a atividade jurisdicional em questões de 

relevância social. Assim, sua função é informativa, ilustrativa, e nela residem seu 

interesse e também sua importância. Uma vez cumprida sua função, esgotado 

estará seu interesse. Por isso, caso tenha levado ao conhecimento do juízo 

informações e/ou provas, e caso esses dados não tenham sido considerados na 

sentença, sua função já terá sido exercida, não lhe cabendo insistir na apreciação 

da sua manifestação. A via excepcional esgotara-se, porquanto foi satisfeita pela 

sua participação. Caso contrário, estaríamos admitindo poderes excessivamente 

amplos para esse especial terceiro, que estaria agindo como se fosse titular da 

relação jurídica controvertida.
1323

 

Por fim, Santos, interpretando o novo Código de Processo Civil como uma lei geral 

que não tem o condão de revogar lei específica, entende possível falar em legitimidade 

recursal de intervenientes pontuais, que atuam como amicus curiae, uma vez que têm 

regulamentação própria em leis especiais, como é o caso da Comissão de Valores 

Mobiliários que, de acordo com o § 3.º do art. 31 da Lei 6.385/1976,
1324

 poderá recorrer. 

 

6.1.5 Conclusão sobre os poderes recursais  

 

De fato, ao considerar os poderes recursais do amicus curiae, não se nos afigura 

possível escapar às considerações de Neves, segundo as quais os poderes do amicus curiae 

ainda geram muita polêmica, especialmente se analisados diante da redação do § 2.º do art. 

138 do novo diploma processual,
1325

 pelo qual poderá o relator definir os poderes do 

amicus curiae como forma de evitar maiores discussões no processo.
1326
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No mesmo sentido coloca-se Theodoro Júnior, de modo que, ao comentar o mesmo 

dispositivo, sublinha que  

[...] o magistrado deverá delimitar a atuação do terceiro, caso a caso, sempre 

levando em consideração sua função de auxiliar no julgamento, assim como a 

adequação de sua representatividade.
1327

 

Comentando o mesmo dispositivo, Scarpinella ressalta que, assim, o magistrado 

estará  

[...] fixando, portanto, as possibilidades e os limites de sua participação no 

processo, consoante a redação que acabou por prevalecer na derradeira redação 

dada ao caput do dispositivo. A iniciativa tem o condão de evitar discussões 

sobre o papel que o amicus curiae pode ou não assumir.
1328

 

Sobre o dispositivo é possível, ainda, citar Bahia, para quem,  

[...] o § 2.º dá ao juiz/relator a prerrogativa de determinar quais poderes o 

„amicus‟ terá – o que, definido com a decisão que aceita seu ingresso, pode 

acabar com discussões futuras sobre o que ele pode ou não fazer.
1329

 

De fato, é justamente em torno dessa polêmica, isto é, dessa indefinida situação 

pela qual o relator determinará os poderes do amigo da corte, que nos parece útil a 

classificação, aqui desenvolvida, de distinguir o amicus assistente, o amicus custos legis e 

o amicus perito, pois, uma vez delineados os poderes que cada figura desenvolverá no 

processo, pelo interesse que governa cada tipo de amicus, o relator, ao admitir o amigo da 

corte desta ou daquela modalidade, já estará indicando todo o regime jurídico aplicável 

àquela precisa intervenção.  

Ressalte-se que a opção por essa classificação se deu por percepções como as de 

Silva,
1330

 segundo as quais a legitimidade recursal do amicus curiae dependerá da função 

que ele virá a desempenhar no processo. Assim, ressalta a autora que, se o amigo da corte 

apresentasse caráter meramente informativo, a figura bem poderia ser equiparada a um 

perito, sendo, portanto, despiciendo que possa recorrer da decisão que contrarie suas 

conclusões, uma vez que esgotada estará sua participação com o fornecimento das 

informações. De outro lado, um amicus que pretendesse consistir em uma “função 

democrática de participação” poderia fazê-lo.
1331
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Com efeito, pela redação dada ao art. 138 e seus parágrafos, o legislador parece ter 

misturado essa gama de funções e interesses no regime jurídico destinado ao amicus 

curiae. Nesse sentido, as disposições ali expressadas aplicar-se-ão às modalidades de 

amicus curiae na medida em que compatíveis com a precisa natureza do amigo da corte 

que se esteja a analisar. 

Nesse sentido, a primeira hipótese recursal é aquela que se refere às decisões que 

digam de perto ao amicus curiae, não aquela concernente à sua admissibilidade, a qual será 

analisada em tópico próprio, mas aquelas que o afetem diretamente, como, por exemplo, 

sua condenação em litigância de má-fé nas conformidade dos arts. 79 e seguintes do CPC. 

Esse caso não parece ter sido a situação contemplada pelo § 1.º do art. 138 quando 

desautoriza a interposição de recurso pelo amicus. Tal se dá porque aqui estaremos diante 

de uma decisão que nitidamente afeta o amigo da corte, causando-lhe prejuízo direto. 

Desse modo, poderá o amicus curiae recorrer dessa decisão por qualificar-se, então, como 

terceiro prejudicado, incidindo, daí, a aplicação do art. 996 do CPC. Inclusive, parece ser 

essa a vontade do art. 138, pois, na medida em que o provimento de maneira mais intensa 

diz respeito ao interesse do amicus, ainda que de modo apenas indireto, permitiu o 

legislador que ele recorresse, o que se dá no incidente de resolução de demandas 

repetitivas.  

Com isso, o amicus assistente, o amicus custos legis e o amicus perito poderão 

recorrer nessa situação. 

No tocante ao recurso contra provimento final de mérito, a análise deverá ser mais 

cuidadosa. O amicus perito, como verdadeiro auxiliar do juízo, sem que se possa falar, 

portanto, em interesse jurídico que busque tutelar, não parece que poderá ser afetado pela 

decisão de qualquer forma, nem mesmo de maneira potencial ou reflexa. Com isso, mesmo 

sua função de aperfeiçoar a decisão final não poderá justificar que se indigne, ele, com o 

provimento final, dado seu caráter altruísta. Some-se a isso seu papel informacional que o 

afasta de uma atuação contenciosa, de modo que nem mesmo os embargos de declaração 

são condizentes com tal figura, uma vez que se exaure sua atuação processual quando da 

prestação das informações. Portanto, a mesma estranheza que se caracterizaria pelo perito 

que embargasse de declaração a decisão final, dar-se-á caso o amicus perito o faça. 

Por seu turno, o amicus assistente ocupa posição bastante diferente. Como já 

salientamos, tem ele a mesma natureza jurídica do assistente, com interesse jurídico 

qualificável pelos reflexos que o futuro precedente vier a ter sobre a relação jurídica sua. 

Nesse sentido, poderá manejar recursos contra a decisão final de mérito pela expressa 
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determinação do § 3.º do art. 138, uma vez que atua em condição análoga à do assistente. 

Com isso, não apenas é possível falar em prejuízo, pois que se lhe irá aplicar precedente de 

que não participou em pleno contraditório, mas, também atua ele de  modo nitidamente 

contencioso. 

De outro lado, no tocante ao amicus custos legis, tendo propriamente natureza de 

um fiscal do ordenamento jurídico, agindo pela defesa de um interesse institucional, parece 

que poderá interpor recursos. As razões para tanto é atuar ele na mesma qualidade do fiscal 

do ordenamento jurídico, tendo, daí, sua legitimidade recursal por aplicação analógica do 

disposto no art. 996 do CPC, cumulado com a Súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça. 

Some-se a isso sua atuação em prol de um interesse institucional, tutelando-o, protegendo-

o, de modo que é possível verificar prejuízo a depender do teor da decisão tomada. 

No entanto, um problema parece soerguer-se da conclusão que leve o amicus custos 

legis a poder recorrer da decisão final. Expliquemos. Pelas finalidades desempenhadas pelo 

amicus custos legis no processo, tal postura, em nossa visão, será exercida por rol bastante 

restrito de entes, geralmente órgãos públicos especialmente destinados, por lei, a tutelar 

certos interesses públicos, o que se dá, por exemplo, nos casos da Comissão de Valores 

Mobiliários, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial ou da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Esses casos, todavia, são regulados por leis específicas, sendo que em alguns deles, 

como a CVM (art. 31, § 3.º, da Lei 6.385/1976) e as pessoas jurídicas de direito público 

(art. 5.º, parágrafo único, da Lei 9.469/1997), há previsão expressa no que toca à 

legitimidade recursal. Outros, porém, como o Cade (art. 118 da Lei 12.529/2011) e o Inpi 

(art. 57 da Lei 9.279/1996), não possuem qualquer regulamentação expressa nesse sentido. 

Daí ser pertinente a indagação concernente à possibilidade de que esses entes venham a 

recorrer por se lhes aplicar uma lei geral. 

Com efeito, todos esses casos são situações específicas que não podem ser 

revogadas por um dispositivo genérico, como o é o art. 138 do CPC. Em outras palavras, se 

não parece adequado pretender aplicar a vedação genérica do § 1.º do art. 138 

relativamente ao manejo de recursos na intervenção anômala da União (art. 5.º da Lei 

9.469/1997), também não o será pretender aplicar a possibilidade recursal, prevista no § 3.º 

do mesmo artigo, aos entes cujas leis específicas não prevejam poderes recursais.  

Diante disso, por mais que a situação do amicus custos legis se mostre condizente 

com o desempenho de poderes recursais, o exercício efetivo de tais poderes será 

determinado pela lei específica que reger sua intervenção dessa modalidade. 
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Por fim, diante dessa classificação, parece-nos possível responder à indagação 

formulada por Scarpinella: pelo termo “autorizar”, previsto no § 1.º do art. 138 do CPC, 

está o legislador vedando a possibilidade recursal por ser o amicus parte ilegítima, por não 

ter ele interesse, ou, simplesmente, por não caber recurso?
1332

 

Pelo exposto, o amicus assistente poderá recorrer, não se lhe aplicando, portanto, a 

pergunta. Quanto ao amicus perito, sua falta de interesse, como verdadeiro auxiliar da 

justiça, veda que possa tomar qualquer iniciativa recursal. No que tange ao amicus custos 

legis, nos casos em que, por falta de disposição legal, não puder recorrer, tal se dará pelo 

não cabimento do recurso, pois, uma vez que a lei lhe conferiu legitimidade extraordinária 

para figurar no processo, e buscando ele tutelar interesse institucional, esta será a única 

alternativa remanescente.  

 

6.2 Do poder de recorrer da decisão que inadmite o amicus curiae 

 

No tocante ao tema da recorribilidade da decisão que admite ou inadmite o ingresso 

do amicus curiae em juízo, é possível encontrar referências no § 2.º do art. 7.º da Lei 

9.868/1999;
1333

 no § 3.º do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal;
1334

 no caput do art. 138
1335

 e no § 3.º do art. 950, ambos do CPC.
1336

 

Pela análise literal dos dispositivos, fica evidenciado que haverá irrecorribilidade da 

decisão acerca do ingresso do amicus curiae. Diante disso é possível encontrar 

manifestações de pesar acerca dessa redação. Scarpinella, por exemplo, em seus 

                                                 
1332

 “A palavra entre aspas (autorização), que é empregada pelo texto proposto pelo Senado, parece ser 

neutra. Com ela, não há necessidade de se responder interessante questão bem detectada pela doutrina sobre 

se a hipótese seria de ilegitimidade do amicus curiae para interpor recursos; se o problema seria de falta de 

interesse; ou, pura e simplesmente, uma hipótese de não cabimento do recurso” (BUENO, Cassio Scarpinella. 

Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 119). 
1333

 Art. 7.º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. § 2.º 

O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes, poderá, por 

despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 

órgãos ou entidades. 
1334

 Art. 323. Quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) Relator(a) ou o 

Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia de sua manifestação sobre a 

existência, ou não, de repercussão geral. § 3.º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de 

ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador 

habilitado, sobre a questão da repercussão geral. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 

42/2010.) 
1335

 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 

(quinze) dias de sua intimação. 
1336

 Art. 950.  Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de 

julgamento. § 3.º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator 

poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 
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comentários ao novo Código de Processo Civil, lamenta ser irrecorrível essa decisão.
1337

 

No mesmo sentido parece se posicionar Mendes, pois ressalta o autor que,  

[...] embora a legislação tenha consagrado a irrecorribilidade da decisão, tal 

como nos casos de admissão de amicus curiae no controle abstrato de normas, 

afigura-se inequívoco que se deu passo significativo na estrutura de um processo 

de controle incidental aberto e plural, no qual diferentes visões sobre a questão 

constitucional posta poderão revelar-se de forma integral.
1338

 

Razaboni, nesse sentido, critica a previsão da admissão do amicus curiae por 

“despacho irrecorrível”, de modo que ressalta não poder se seguir, desse fato, haver 

qualquer arbitrariedade dessa irrecorribilidade, persistindo o dever de que a motivação seja 

o mais objetiva possível, em acordo com o art. 93, X, da Constituição da República.
1339

 

No entanto, apesar da redação dos dispositivos legais supracitados, parte 

considerável da doutrina não interpreta ser irrecorrível a decisão acerca do ingresso do 

amigo da corte em juízo. 

Portanto, Scarpinella,
1340

 Mattos,
1341

 Razaboni,
1342

 Neves,
1343

 Câmara,
1344

 

Cardoso,
1345

 Binenbojm
1346

 e Del Prá,
1347

 considerando que a regra geral é aquela de que as 

decisões de cunho interlocutório, monocraticamente proferidas, admitam recurso para 

turma ou pleno do Supremo Tribunal Federal, entendem que deve ser feita uma leitura 

restritiva do § 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999. Em outras palavras, propõem os autores 

uma leitura estritamente literal, de modo que irrecorrível será, apenas, a decisão que 

admitir, isto é, não impedir o ingresso do amicus, restando, por conseguinte, a 

recorribilidade da decisão que inadmitir o ingresso do amicus curiae.  

                                                 
1337

 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado, p. 135. 
1338

 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional, p. 1074. 
1339

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 123. 
1340

 “O art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/99 chega a ferir o tema quando dispõe que o „despacho‟ que admitir a 

intervenção do amicus curiae é irrecorrível. Não disciplina, entretanto, a hipótese inversa, qual seja a relativa 

à decisão que indefere a intervenção do amicus curiae” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no 

processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 182). 
1341

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 212. 
1342

 “Ademais, é mister que se ressalte que o § 2.º do mencionado artigo 7.º aponta a irrecorribilidade do 

despacho do relator que „admite‟ a intervenção do amicus. A contrario sensu, tem-se que o dispositivo não 

veda a recorribilidade da decisão que não o admitir” (RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: 

democratização da jurisdição constitucional, p. 123). 
1343

 “[...] considerando-se que o dispositivo legal ora comentado faz expressa menção somente à decisão que 

admitir a intervenção, de forma que da decisão que nega essa intervenção caberá agravo interno para o órgão 

colegiado” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 261). 
1344

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, p. 251. 
1345

 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 10. 
1346

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 19. 
1347

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 153. 
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A justificativa para tal raciocínio, de acordo com Scarpinella e Binenbojm, consiste 

em cinco pontos: (1) o teor dessa decisão causa prejuízo, agravo, ao amicus curiae, o que 

revela seu interesse recursal em recorrer, cabendo, nesse caso, agravo em sua modalidade 

“interna” (controle de constitucionalidade);
1348-1349

 (2) sendo a irrecorribilidade exceção à 

regra geral de recorribilidade, sua interpretação deverá ser restritiva;
1350

 (3) a intervenção 

busca viabilizar mais amplo debate sobre o caso;
1351

 (4) o art. 1.015, IX, do CPC
1352

 prevê 

caber agravo de instrumento das decisões que versem sobre a admissão ou inadmissão da 

intervenção de terceiros. Assim, sendo o amicus um terceiro, de acordo com o próprio 

Código, a decisão que o inadmitir será atacável por agravo de instrumento;
1353

 (5) uma 

leitura constitucional do art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/1999, que, nas palavras de Binenbojm, 

fica assim expresso:  

Com efeito, por uma interpretação conforme à Constituição do dispositivo, que 

prestigie o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a garantia do 

devido processo legal, há que se lhe dar a inteligência mais benéfica aos 

postulantes, permitindo-se-lhes que, por meio de agravo regimental, submetam a 

decisão indeferitória do relator ao Plenário da Corte.
1354

 

No entanto, mesmo essas razões para a admissão da recorribilidade da decisão que 

inadmite o amicus não são unânimes entre os doutrinadores que consideram recorrível tal 

decisão. Neves, por exemplo, entende que, uma vez que a nova sistemática do Código de 

Processo Civil estabelece rol taxativo para casos de agravo, desnecessária é a expressão 

“irrecorrível” no caput do art. 138, dado que, em sua visão, o amicus curiae não é terceiro. 

No entanto, para evitar possíveis confusões, especialmente a aplicação do art. 1.015, IX, 

compreende o autor que se justifica a inclusão do termo “irrecorrível” naquela sede.
1355

 

                                                 
1348

 “Para nós, o melhor entendimento é aquele que entende ser recorrível essa decisão, aplicando-se à 

hipótese a diretriz do sistema processual civil de que toda decisão monocrática proferida no âmbito dos 

tribunais é recorrível por intermédio do recurso de agravo, aqui na sua modalidade „interna‟. E nem poderia 

ser diferente, considerando o inegável prejuízo que a decisão que indefere o ingresso do amicus curiae tem 

aptidão para lhe causar, revelando-lhe, assim, seu interesse recursal” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 

curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p.183). 
1349

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 19. 
1350

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 19. 
1351

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 119. 
1352

 Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; [...] 
1353

 “Essa específica hipótese, todavia, parece ser possível de ser construída e admitida a partir do art. 969, 

IX, do Projeto (atual art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil), o qual admite o agravo de instrumento das 

decisões que não admitem a intervenção de terceiro, coisa que o próprio Projeto (corretamente) diz ser o 

amicus curiae” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 614). 
1354

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 19. 
1355

 “A partir do momento em que o sistema adota um rol taxativo para a interposição do agravo de 

instrumento, passa a se tratar de opção de política legislativa quais decisões serão ou não recorríveis por essa 
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Cardoso, também defendendo a interpretação que permite ao amicus recorrer da 

decisão que o inadmite, menciona, ainda que excepcionalmente, haver precedente do STF 

em que se admitiu a possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão de 

indeferimento na ADIn 3.615 ED/PB.
1356

 

Por fim, encerrando a posição daqueles que defendem a possibilidade recursal, é 

interessante ressaltar a anotação de ordem prática feita por Silva, no sentido de que o 

fechamento da via recursal bem poderá abrir a via do mandado de segurança, ou seja, pela 

irrecorribilidade de decisão que inadmite o amicus curiae, entende o autor que, muito 

provavelmente, essa situação será contornada pela impetração de mandados de segurança 

como sucedâneo recursal.
1357

 

No extremo oposto, há autores que não entendem haver qualquer hipótese de 

recurso da decisão que admite ou inadmite o amicus curiae no processo. 

Para Pinto, por exemplo, é possível elencar ao menos duas razões que justifiquem a 

irrecorribilidade da decisão: (1) o ato sobre a admissibilidade do amicus consiste em 

verdadeiro despacho pelo fato de que tal ato não enseja qualquer gravame para as partes, 

daí sua irrecorribilidade;
1358

 (2) entende o autor consistir o amicus curiae em verdadeiro 

auxiliar da justiça, o que conduz à completa ausência de interesse para recorrer do 

provimento que nega sua participação.
1359

 

Dantas, no mesmo sentido, considera que, se é irrecorrível a decisão discricionária 

que admite o amicus, também o será a decisão que o inadmite, não cabendo qualquer 

recurso para o pleno do tribunal, dado que, por sua conveniência, não será possível falar 

em prejuízo que justifique recurso dessa decisão.
1360

 Ademais, ressalta o autor não haver 

                                                                                                                                                    
espécie recursal. Como melhor desenvolvido no capítulo próprio, entendo que a irrecorribilidade só se 

justifica quando a decisão puder ser impugnada eficazmente em sede de apelação ou contrarrazões. Não é, 

naturalmente, o que ocorrerá na decisão ora analisada. O terceiro que tem seu pedido indeferido não terá 

legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar, e, sendo deferido o pedido e participando do processo o amicus 

curiae, nenhuma – ou ao mesmo pouca – utilidade terá sua exclusão somente no momento do julgamento da 

apelação. É justamente por isso que há no art. 1.012, IX, do Novo CPC expressa previsão de recorribilidade 

por meio de agravo de instrumento da decisão de pedido de intervenção de terceiro. E quem sabe seja 

justamente em razão desse dispositivo a previsão expressa de irrecorribilidade ora analisada. Ainda que 

indevidamente, o amicus curiae está previsto no capítulo das intervenções de terceiro e seria possível uma 

interpretação de aplicação do inciso IX do art. 1.012 do Novo CPC à decisão de pedido de intervenção do 

amicus curiae” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 265). 
1356

 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 10. 
1357

 “Tal fato, sem deixar de analisar as possíveis denegações de ingresso processual, as quais por serem 

irrecorríveis, certamente darão azo à impetração de sem número de mandados de segurança nas instâncias 

superiores como sucedâneos recursais” (SILVA, Berky Pimentel da. Amicus Curiae: da jurisdição 

constitucional ao projeto do novo Código de Processo Civil, p. 126). 
1358

 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 234. 
1359

 Idem, p. 235. 
1360

 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional, p. 243. 
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qualquer direito subjetivo em ser admitido como amicus curiae, posto que a atuação da 

figura somente se presta a auxiliar o juízo, e não a defender qualquer ordem de interesses 

seus. Some-se a isso que a intervenção, por buscar apenas colaboração, não deverá permitir 

recursos justamente porque de tal comportamento revela-se finalidade contrária, ou seja, 

aquele que busca ajudar não deverá perturbar ou incomodar a corte com mais tarefas caso 

sua ajuda não seja bem-vinda.
1361

 

Lendo essas considerações, parece-nos que outro argumento ainda pode ser 

acrescentado, qual seja a continuidade da natureza do ato que admite ou inadmite o 

ingresso. Em outras palavras, é um só e único o ato que decide acerca do ingresso do 

amigo da corte em juízo, independentemente de seu teor, isto é, se favorável ou contrário à 

intervenção. Assim, ou a irrecorribilidade será para o todo ou para o nada, ou seja, ou tanto 

a admissão como a inadmissão serão recorríveis, ou ambas serão irrecorríveis por força da 

coerência sistemática da natureza do ato que se produz. Além disso, se a irrecorribilidade é 

excepcional ao sistema, devendo receber leitura restritiva, também o será a consideração de 

que esse ato deverá ser lido secundum eventum litis, o que não poderá ocorrer sem clara 

indicação legal.  

No entanto, a questão acerca da recorribilidade da decisão que inadmite a 

participação do amicus curiae parece pressupor uma consideração anterior, qual seja se há 

discricionariedade, pelo relator, quando da admissão do amigo da corte. Essa consideração 

parece relevante na medida em que aqueles que entendem por haver juízo de conveniência 

tendem a se aproximar da irrecorribilidade, enquanto, de outro lado, aqueles que refutam 

qualquer discricionariedade tendem a se aproximar da recorribilidade dessa decisão. 

Nesse sentido, Bisch, analisando a jurisprudência do STF, ressalta que é firme o 

entendimento, dessa corte, de rejeição dos recursos contra decisão que inadmita o ingresso 

do amicus curiae, predominando, portanto, a percepção de que a intervenção desse terceiro 

consiste em um juízo de conveniência por parte do relator.
1362

 Na mesma esteira coloca-se 

                                                 
1361

 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional, p. 243. 
1362

 “Por outro lado, segue firme o STF em rejeitar direito de recurso ao postulante que, por decisão 

monocrática, não for admitido como amicus curiae, até porque está expressa, no próprio texto legal, a 

irrecorribilidade do decisum. Diz-se que a atuação de terceiro pressupõe convencimento do relator sobre a 

conveniência e necessidade da intervenção, de modo que a admissão de terceiros não implica o 

reconhecimento do direito subjetivo a tanto. Muito menos cabe recurso por parte do terceiro que queira 

questionar o mérito da decisão pronunciada em ação direta, sendo nessa questão voto vencido o Min. Gilmar 

Mendes. Para tal negativa, sustenta-se que o amicus curiae é colaborador informal da Corte, não 

configurando, tecnicamente, hipótese de intervenção ad coadjuvandum. E, na ADI 2904/PR, também não se 

aceitou a possibilidade de amicus curiae pleitear medida cautelar” (BISCH, Isabel da Cunha. O amicus 

curiae, as tradições jurídicas e o controle de constitucionalidade: um estudo comparado à luz das 

experiências americana, europeia e brasileira, p. 112). 
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Almeida, para quem, diante da redação dos dispositivos legais, existe uma “margem 

discricionária muito acentuada na admissão”.
1363

 

Esse posicionamento, de fato, é corrente no STF, por exemplo, na ADPF 54, em 

que salientou o relator, Ministro Marco Aurélio, que a admissão do amicus curiae fica a 

seu “critério exclusivo”, o que conduz a inexistir qualquer “direito subjetivo público” de 

pretender o ingresso nessa qualidade. Nas palavras do Ministro: “(o) relator deve entender 

por oportuna a oitiva de seguimentos representativos da sociedade”.
1364

 Também Medina, 

comentando a postura do STF, destaca a ADPF 46, em que, segundo ela, fica evidente não 

existir direito subjetivo de ingresso do amicus curiae.
1365

 No mesmo sentido posiciona-se 

Dantas ao analisar a ADIn 2.238.
1366

 

Dessarte, o Supremo Tribunal Federal parece seguir o entendimento consolidado na 

doutrina norte-americana de que a aparição perante a corte é realmente um privilégio, seja 

na Suprema Corte americana, seja nas cortes americanas federais,
1367

 em que apenas por 

diretrizes muito amplas como adequação, utilidade ou especificidade do caso será o amicus 

admitido.
1368

 

Vejam-se, por conseguinte, as considerações do Ministro Ricardo Lewandowski na 

ADIn 2.321-MC, em que ressalta dever “a intervenção do amicus curiae apoiar-se em 

razões que o tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa”. Esses dizeres, 

inclusive, são um espelho, quase uma tradução literal, de jargão constantemente repetido 

na doutrina americana sobre o tema: “upon a finding that the proffered information of 

amicus is timely, useful, or otherwise necessary to the administration of justice”.
1369

 

Ademais, essa política nas cortes norte-americanas, em considerar a admissão do 

amicus uma questão de “graça judicial” (“judicial grace”), leva em consideração uma série 

                                                 
1363

 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A intervenção do amicus curiae em demandas seriais de interesse da 

administração pública, p. 75. 
1364

 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 10 out. 2014. 
1365

 “O exemplo demonstra de forma cabal que, como não existe direito subjetivo, o ingresso do amigo da 

corte dependerá sempre da discricionariedade do juiz, o que nos remete ao campo da pluralização da 

jurisdição constitucional” (MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 39). 
1366

 DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional, p. 243. 
1367

 “Amicus participation in the federal courts of appeals is a privilege within „the sound discretion of the 

courts‟. Although this standard does not provide clear guidelines, it is dependent „upon a finding that the 

proffered information of amicus is timely, useful, or otherwise necessary to the administration of justice. 

More specifically, Federal Rule of Appellate Procedure 29, as amended in 1998, governs amicus curiae 

participation. The Seventh and Third Circuits have issued opinion indicating their approach to amicus 

participation in light of the 1998 amendments to Rule 29. Most circuits, however, are silent on the issue” 

(HARRINGTON, John. Amici Curiae in the Federal Courts of Appels: How Friendly are they?, p. 669). 
1368

 “In short, it is the inherent right of the court to seek or permit the services of an amicus curiae, and the 

parties or intended amicus have no grounds for appeal from any decision on the matter since it is wholly 

within the discretion of the court” (COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 33). 
1369

 Essas palavras, como dá nota Harrington, foram inicialmente proferidas em United States v. Michigan, 

940 F.2d. 143, 165 (6th Cir. 1994) quoting Northern Sec. Co. v. United States, 191 US. 555 (1903). 
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de fatores: (1) como aponta Harrington, a falta de balizas seguras,
1370

 tal como prevê a 

Rule 29 (b) das Federal Rules of Appellate Procedure.
1371

 Essa situação bem pode ser 

traduzida, no Brasil, pelos conceitos indeterminados previstos pela Lei para a admissão do 

amicus, quais sejam relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda e 

repercussão social da controvérsia; (2) a quantidade de trabalho (heavy caseloads),
1372

 o 

que também pode ser dito sobre realidade brasileira sem qualquer maior consideração; (3) 

por fim, também há apontamentos no sentido de pretenderem as cortes evitar tanto o 

aumento do custo do litígio
1373

 como a grande injeção de interesses políticos nos processos, 

o que mais uma vez conduz a considerar esta uma questão de “graça judicial” na tentativa 

de restringir essa modalidade interventiva.
1374

 

Silvestri, destacando a discricionariedade da corte em avaliar a oportunidade de 

valer-se, ou não, da colaboração do amicus, considera ter sido esta uma característica que 

deu grande impulso ao instituto, de modo que, pela ausência de requisitos e pela liberdade 

da corte em admitir essa participação, houve a transformação dessa figura numa das formas 

mais utilizadas de participação de grupos de pressão no processo (“l‟assenza, sia nelle 

norme che nella giurisprudenza, di un´elencazione tassativa dei requisiti ai quali 

subordinare la partecipazione di un amicus curiae al giudizio abbia fatto sì che l´istituto 

diventasse uno dei principali strumenti utilizzati da gruppi di pressione”).
1375

 

Com efeito, defendendo haver discricionariedade na admissão pela corte do amicus 

curiae, no Brasil, se colocam Silva,
1376

 Santana,
1377

 Medina,
1378

 Bonatto,
1379

 Bueno 

                                                 
1370

 “Inasmuch as permission to participate as a friend of the court has always been a matter of grace rather 

than right, the courts have from the beginning  avoided precise definition of the perimeters and attendant 

circumstances involving possible utilization of the device. This, of course, increases judicial discretion, while 

it concomitantly maximizes the flexibility of the device” (KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from 

friendship to advocacy, p. 695). 
1371

 “(b) Motion for Leave to file. The motion must be accompanied by the proposed brief and state (1) the 

movant‟s interest; and (2) the reason why an amicus brief is desirable and why the matters asserted are 

relevant to the disposition of the case.” 
1372

 HARRINGTON, John. Amici Curiae in the Federal Courts of Appels: How Friendly are they?, p. 670. 
1373

 SIMARD, Linda Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine Balance of 

Access, Efficiency, and Adversarialism, p. 706. 
1374

 HARRINGTON, John. Amici Curiae in the Federal Courts of Appels: How Friendly are they?, p. 671. 
1375

 SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno strumento per la 

tutela degli interessi non rappresentati, p. 683. 
1376

 SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na Suprema Corte americana e no Supremo 
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Filho,
1380

 Chanan
1381

 e Theodoro Júnior.
1382

 Desse modo, é possível encontrar 

posicionamentos como: “em todos os casos, no sistema concentrado de 

constitucionalidade, o ingresso de terceiro fica condicionado à discricionariedade do 

relator, não havendo um direito subjetivo do amicus a intervir no processo”;
1383

 ou “a 

admissibilidade da participação da entidade como amicus curiae será casuística”;
1384

 ou 

“podemos concluir, preliminarmente que, em nosso procedimento, todo poder 

discricionário é dado ao relator, que poderá indeferir a participação de qualquer amicus 

curiae se considerar que não é „desejável e útil‟ sua participação, mesmo estando presentes 

os requisitos de relevância da matéria e representatividade dos postulantes”;
1385

 ou “a 

admissibilidade da participação da entidade como amicus curiae será casuística, não 

dispensando a fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal”.
1386

 

Com efeito, refletindo, de certa forma, os motivos apontados pela doutrina 

americana, Theodoro Júnior salienta que o juízo de conveniência na admissão do amicus 

parece advir da consideração conjunta da irrecorribilidade determinada pela lei, bem como 

da vagueza dos requisitos para a intervenção. Diante desses dois fatores,  

[...] o magistrado é livre para decidir acerca da conveniência ou não da 

intervenção do amicus curiae. Entretanto, deve expor as razões de fato e de 

direito que o levaram a admitir ou não a participação do amigo do tribunal, em 

atenção à norma fundamental de publicidade e fundamentação das decisões 

judiciais.
1387

 

Del Prá, ainda que contrário à irrecorribilidade da decisão que inadmite o amicus, 

traz interessante consideração, argumentando pela possibilidade de se aplicar às 

intervenções de amicus curiae o previsto no § 1.º do art. 113 do CPC, isto é, as disposições 

do litisconsórcio multitudinário poderão ser utilizadas com o objetivo de evitar tumulto 

dentro do processo, de modo que o juiz poderá, discricionariamente, limitar o número de 
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intervenções, especialmente porque, no caso do amici curiae, é ele o destinatário das 

manifestações.
1388

 

Por fim, encerrando a exposição aqueles que entendem por discricionário o juízo de 

admissão do amicus curiae, são oportunas as considerações de Chase, segundo as quais a 

discricionariedade judicial, como o poder de escolha entre uma gama de opções, deve ser 

sintetizada tanto pela necessidade como pela limitação. Em outras palavras, “[a 

discricionariedade] é necessária para que o sistema se torne efetivo, e aceitável desde que 

devidamente limitada”.
1389

 Medina, assim, conduzindo a discricionariedade na admissão à 

irrecorribilidade da decisão que inadmite o amicus, elenca quatro razões que, segundo ela, 

são as causas mais comuns de indeferimento da participação do amigo da corte no 

processo:  

(1) ausência de informação relevante ou simples reiteração das razões da petição 

inicial; (2) Ausência de representatividade; (3) Superposição (no caso de mais de 

uma pessoa jurídica, de um ente público ou categoria requererem o ingresso no 

mesmo processo); (4) Pedido após o término da fase de instrução da ação (fora 

do prazo das informações; às vésperas ou após iniciado o julgamento).
1390

 

De outro lado, como não poderia deixar de ser, apresentamos o pensamento 

daqueles que não entendem haver qualquer discricionariedade na admissão do amicus 

curiae. 

De acordo com Scarpinella, não há como se ter por irrecorrível essa decisão, 

mesmo se proferida pelos tribunais, pois, segundo ele, não há juízo de “oportunidade” 

exercido pelo magistrado quando da admissão do amicus curiae. Essa eventual liberdade, 

ainda que passe por conceitos abstratos como “representação adequada”, não pode 

conduzir a que se torne a decisão judicial inatacável, de maneira que esta deverá ser 

objetivamente fundamentada e permitir manifestação acerca de eventual desacerto.
1391

 

Ressalta o autor que devemos “evitar o nome „discricionário‟ para que essa forma de 

intervenção não possa ser entendida como algo que dependerá, sempre e em qualquer caso, 

de uma „vontade incontrastável‟, „subjetiva‟, „livre‟ do magistrado‟”.
1392

 

Na mesma esteira posiciona-se Mattos, que salienta ser incompatível um 

representante do Estado decidir, discricionariamente, o ingresso de terceiro no processo, e, 
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por essa razão, no seu entender, o indeferimento do pedido deve abrir espaço para recurso 

da decisão.
1393

 

 

6.2.1 Conclusão sobre a possibilidade de recurso da decisão que inadmite o 

amicus curiae 

 

Com efeito, nosso posicionamento, como não poderia deixar de ser, envolve a 

análise do problema sobre as diversas naturezas jurídicas apresentadas pelo amicus curiae 

nas suas variadas formas (amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito), o que 

conduzirá a soluções distintas.  

Essa problemática não passou de todo despercebida por Del Prá, que, também 

considerando ter o amicus mais de uma natureza, sinaliza a peculiaridade das intervenções 

do Cade e da CVM, em que, em tese, por força do art. 31 da Lei 6.384/1976 e do art. 118 

da Lei 12.529/2011, esses entes são “intimados para, querendo, intervir no feito” ou 

“oferecer parecer”. Nessa circunstância, não parece haver espaço para uma decisão que 

inadmita sua intervenção, seja por estarem desempenhando verdadeiro poder de polícia, 

seja pelo dever funcional fundamentado em lei expressa.
1394

 

O que parece chamar a atenção são as situações em que, não identificado esse 

peculiar interesse pelo juízo, pretenda o Cade, a CVM ou outro ente nessa qualidade 

intervir para tutelar interesse institucional. Nessa circunstância, haverá juízo discricionário, 

podendo o magistrado inadmitir o amicus? E mais, fazendo-o, poderá o amicus custos legis 

recorrer? 

Assim, importa, aqui, analisarmos o amicus custos legis, diante dos argumentos 

favoráveis e contrários à irrecorribilidade da decisão que inadmite o amicus. Com efeito, 

como verdadeira parte, com função institucional de tutelar certos direitos na aplicação da 

lei, atuando em prol de um interesse institucional, o teor da decisão tem, de fato, 

capacidade de causar prejuízo na medida em que sua atuação é interessada.  

Ademais, o art. 1.015, IX, do CPC inclui, expressamente, a possibilidade recursal à 

decisão que admite ou inadmite terceiros, o que se configura, dada a natureza jurídica do 

amicus custos legis já analisada em tópico anterior. 

Pondere-se, ainda, que os requisitos para a admissão do amicus, tal como previstos 

no art. 138 do novo Código, parecem adquirir uma conformação menos vaga, isto é, a 
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representatividade adequada e a repercussão social da controvérsia, por força da específica 

lei que rege tais entidades, se mostram elementos ínsitos a entes como o Cade ou a CVM. 

Por conseguinte, e aplicando ao amicus custos legis o regime do Mistério Público, 

na medida em que lhe seja compatível, essa modalidade de amicus não estará submetida ao 

princípio da obrigatoriedade, isto é, ele não deverá sempre oficiar nas causas em que se 

discutam interesses afetos à instituição. No entanto, aplicar-se-ão, ao amicus custos legis, 

as considerações de Mazzilli, no sentido de ser ele “livre para identificar se ocorre a 

hipótese que lhe torna exigível sua iniciativa”.
1395

 Em outras palavras, caberá, mormente 

ao amicus custos legis, a identificação do interesse pelo qual deve zelar e cuja presença 

legitima sua intervenção.  

Assim, parece haver preferência do juízo do amicus custos legis ao do magistrado 

na identificação da presença do interesse que legitima sua intervenção, de sorte que não 

deverá o magistrado recusar seu ingresso. Contudo, havendo decisão que o inadmita, a 

recorribilidade se mostra necessária porque atua essa instituição em tutela de um interesse 

público especialmente previsto em lei.  

Diante disso, importa salientar que, por tais finalidades, o amicus custos legis será, 

em nossa visão, papel desempenhado por rol bastante restrito de entes, geralmente órgãos 

públicos especialmente destinados, por lei, a tutelar certos interesses públicos, como a 

Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou a Ordem dos Advogados do Brasil naqueles 

casos em que se tratar das prerrogativas do advogado. 

O amicus assistente, por sua vez, com natureza jurídica de assistente, e atuando em 

prol de interesse jurídico como apontamos em tópico anterior, também poderá recorrer da 

decisão que inadmitir sua participação no processo. Essa conclusão decorre de sofrer ele 

prejuízo se indeferido seu ingresso, o que se reflete pelos possíveis efeitos que o 

precedente em formação terá sobre o interesse jurídico que busca defender. Além disso, 

também parece ele se incluir sobre a regra do art. 1.015, IX, do CPC.  

Ressalte-se ainda que os quesitos apresentados pelo art. 138 do novo Código 

também se mostram menos nebulosos, ou seja, no tocante à representatividade adequada, 

ele representa a si mesmo, em clara representação direta, enquanto, no tocante aos 

requisitos objetivos, ele parece melhor atender a relevância da matéria na medida em que, 

demonstrado seu interesse, fique evidenciada a pertinência entre a matéria discutida e os 

reflexos sobre situações jurídicas suas derivadas do precedente. 
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Com isso, o amicus assistente também poderá recorrer da decisão que inadmitir sua 

intervenção. 

Por fim, cabe analisarmos o amicus perito. Como já ressaltamos em tópico anterior, 

é ele um auxiliar do juízo, sem qualquer interesse na causa. Portanto, não sofre ele 

qualquer prejuízo da sua não intervenção, ou seja, buscando apenas auxiliar a corte, seria 

um contrassenso que, uma vez recusada sua colaboração, ele se indignasse recorrendo, o 

que não parece condizente com seu caráter puramente altruísta.  

O art. 1.015, IX, do novo Código não se lhe aplica, dado não ser terceiro 

interveniente. Diante disso, o ato que o admite ou inadmite aproxima-se muito mais de um 

despacho do que de uma decisão interlocutória.  

Em conclusão, o ato que negar sua participação será, sim, irrecorrível, cumprindo, 

daí, o previsto no caput do art. 138 do CPC. 

 

6.3 Há dever do juiz em apreciar os argumentos do amicus curiae?  

 

Autores como Bonatto,
1396

 Razaboni
1397

 e Binenbojm
1398

 entendem que o amicus 

curiae, como destinatário da decisão e como fator de legitimação das deliberações, tem 

prerrogativas processuais que lhe asseguram o poder de manifestação escrita a respeito de 

questões de seu interesse. Com isso haveria um “dever” de que as cortes não apenas 

considerem, mas enfrentem os argumentos por ele apresentados. 

Assim, Corrêa chega a defender que haveria violação ao devido processo legal, à 

garantia constitucional da motivação da decisão judicial e ao contraditório, se a corte não 

respondesse aos argumentos trazidos pelo amicus curiae.
1399

 Outrossim, Mattos entende 

haver violação de princípios constitucionais, mas especialmente ao art. 93, IX, da 

Constituição da República, pois, segundo ela, a fundamentação racional do julgamento 

restaria prejudicada.
1400

 

Nessa mesma linha, o Enunciado 128 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis diz que, “no processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve 
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enfrentar as alegações por ele apresentadas, nos termos do inciso IV do § 1.º do artigo 

499”
1401

 (art. 489, § 1.º, IV, do CPC). 

No mesmo sentido posiciona-se Almeida que critica enfaticamente o Supremo 

Tribunal Federal por decisões em que se diz não obrigado a responder a todas as alegações 

trazidas ao processo. Logo, para o autor, “este fato é alarmante, na medida em que se trata, 

em última ratio, do tribunal responsável em preservar as garantias constitucionais do 

processo justo”.
1402

 

Essa posição do STF, no entanto, parece de certa forma predominar na medida em 

que esse comportamento se repete também diante de audiências públicas. De acordo com 

Lima, na audiência pública realizada na ADIn 3510-0 apenas dois ministros da Suprema 

Corte acompanharam a sessão em sua totalidade.
1403

 

De outro lado, há doutrina que entende não ser obrigação do juiz enfrentar os 

argumentos apresentados pelo amicus curiae. Cabral, por exemplo, ressalta não existir 

qualquer obrigatoriedade da corte em apreciar os argumentos trazidos pelos amici curiae, 

uma vez que sua intervenção não caracteriza substituição processual.
1404

 

Bahia, por seu turno, traz interessante ponderação a respeito. Para o autor, a análise 

de todos os argumentos apresentados,  

[...] segundo a jurisprudência atualmente dominante, não é um requisito nem 

frente às teses das partes. Se nem aos argumentos trazidos pelas partes é dado o 

status de merecer consideração integral pelo órgão julgador, haver-se-ia de 

conferir maior destaque a quem sequer possui interesse na causa?
1405

 

Garcia, considerando o direito americano, faz observação semelhante, no sentido de 

que os juízes teriam obrigações éticas para com as partes, mas não teriam obrigações 

processuais (due process obligations) para com o amicus curiae, pois, de acordo com a 

quinta e décima quarta emendas da Constituição americana, o devido processo (procedural 

due process) valeria apenas para aqueles cujas vida, liberdade, ou propriedade estivessem 

submetidas ao processo sob risco de prejuízo.
1406
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Haw
1407

 e Flango
1408

 não apenas salientam que o juiz, nos Estados Unidos, não tem 

o dever de responder ao memorial do amicus curiae, mas que sequer teria ele o dever de lê-

lo. Assim, o magistrado apenas endereçará os argumentos do amicus se ele se sentir 

retoricamente inclinado a fazê-lo. Essa situação parece derivar de um caráter de 

operabilidade, isto é, de exequibilidade e celeridade processual.  

Ainda no direito americano, Simard aduz consideração de que os meios de prova 

nos Estados Unidos são sempre submetidos a mecanismos que permitam às cortes de 

alguma forma constatar a confiabilidade das informações apresentadas. O amicus curiae, 

no entanto, justamente por sua flexibilidade, escapa de mecanismos mais formais de 

controle como o que ocorre com a oitiva de testemunhas, expert witness ou a cross-

examination.
1409-1410

 Portanto, em sua pesquisa empírica, ao indagar os magistrados sobre o 

caráter educativo dos memoriais do amicus curiae, foi sua questão recebida com escárnio 

por Justice Stephen Breyer, dada sua descrença nessas informações.
1411

 Nesse sentido, pelo 

caráter menos “confiável” dessa fonte de informação, menor seria a necessidade de seu 

exame, visto tratar-se de alegação secundária e não principal, além de ser menor ainda a 

necessidade de resposta a esses argumentos. 

No caso brasileiro, se fôssemos indagados até 18 de março de 2016, data em que a 

Lei 13.105/2015 entrou em vigor, a resposta nos pareceria um simples “não”, isto é, não 

decorre qualquer nulidade da não apreciação dos argumentos do amicus curiae, seja 

porque o juiz sequer tem o dever de apreciar todos os argumentos das partes, seja por faltar 

ao amicus curiae interesse jurídico que o permita sofrer efeitos da decisão na sua esfera 

jurídica. 

A dificuldade surge com o Novo Código de Processo Civil por conta do art. 489, § 

1.º, IV, em que se lê: 

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 

[...] 

§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
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[...] 

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 

 

De acordo com Scarpinella, a nova redação, determinando que o juiz enfrente os 

argumentos, tem como principal justificativa a finalidade de evitar decisões apenas 

formalmente motivadas, isto é, decisões que, utilizando-se de expedientes padronizantes, 

cumpram a exigência legal da motivação, sem, verdadeiramente, expressar os fundamentos 

sentenciais. Nas palavras do autor:  

[...] o § 1.º do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, 

como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, 

exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva 

fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. 

Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as 

teses trazidos pelas partes não serão mais aceitas.
1412

 

No entanto, além do correto objetivo de evitar decisões falsamente motivadas, o 

legislador parece ter pretendido outra finalidade ao dispositivo. O art. 927, § 1.º,
1413

 faz 

referência direta ao art. 489, § 1.º, do CPC, de modo que, ao se aplicarem precedentes, a 

fundamentação da decisão deverá ser tal que garanta a possibilidade de publicidade e 

organização dos precedentes por questões decididas. 

Então, ao incluir a referência ao art. 489, § 1.º, no bojo do art. 927, § 1.º, parece 

pretender o legislador que, na uniformização da jurisprudência, esteja o juiz obrigado a 

enfrentar todos os argumentos pela nova sistemática dos precedentes no Brasil. 

Essa situação, no entanto, afigura-se-nos tarefa despropositada, pois, se no sistema 

de Common Law americano, em que o precedente é profundamente enraizado e 

amplamente utilizado, não há essa obrigatoriedade, por que no Brasil haveria de tê-la?  

Ademais, o legislador brasileiro, ao impor essa obrigatoriedade, mostrou 

desatenção quanto ao que deve ser compreendido por precedente. De fato, o instituto está 

ligado à motivação, isto é, à ratio decidendi, no entanto esta se associa especialmente aos 

fatos essenciais do caso.  

Nesse sentido, Brasil Jr., buscando definir a ratio decidendi, elenca cinco 

características: (1) a ratio decidendi é uma norma geral, que deve ser isolada da linguagem 

não autorizativa, isto é, do obter dictum; (2) a ratio decidendi focaliza os fatos específicos 

dos precedentes; (3) a ratio decidendi de um precedente deve ser fundada nos fatos 

específicos de um caso, de modo que a verdadeira fonte de incerteza no direito consiste na 

distância que existe entre os conceitos jurídicos abstratos e os fatos específicos de novos 
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casos; (4) a ratio decidendi inclui não apenas os fatos materiais e a decisão do precedente, 

mas também a teoria que levou os fatos materiais àquela decisão; (5) a possibilidade de 

uma decisão subsequente limitar, estender ou revogar precedentes anteriores, inclusive 

vinculantes.
1414

 

Logo, precedente, na visão de Cruz e Tucci, desempenha o papel de forte motivo 

para que, no julgamento de um caso, se utilize a mesma regra de julgamento, o que se deve 

à construção de uma presunção forte, ainda que relativa, em prol da justiça do 

precedente.
1415

 

Com efeito, essa regra de julgamento não consiste apenas em que em um único 

caso o juiz tenha exaustivamente enfrentado todos os argumentos, mas, muito pelo 

contrário, a regra parece funcionar ao revés, isto é, na medida em que se verifica que em 

determinado caso se aplica certo precedente, ou seja, que, pelos fatos ali constantes, os 

motivos determinantes já consolidados na forma de precedente se lhe aplicam, o juiz 

deverá fazê-lo, inclusive como forma de diminuição de sua carga argumentativa. Em 

outros termos, o juiz, por meio de sua decisão, apontará apenas os motivos pelos quais as 

razões aplicáveis ao caso são as mesmas de outros, não enfrentando, portanto, qualquer 

outra natureza de argumentos, daí cabíveis as considerações de Alexy: “quando se puder 

citar um precedente a favor ou contra uma decisão, deve-se fazê-lo; quem quiser se afastar 

de um precedente, assume a carga da argumentação”.
1416

 

Nesse sentido parece caminhar o entendimento do STJ, que no Informativo 585, de 

junho de 2016, asseverou que:  

[...] mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de 

infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 

1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou 

eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do 

§ 1.º do art. 489 do CPC/2015 [“§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer 

decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV – não 

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já 

sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões 

capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (EDcl no MS 21.315/DF, 

Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3.ª Região), j. 

08.06.2016, DJe 15.06.2016).
1417

 

                                                 
1414

 BRASIL JR., Samuel Meira. Precedentes vinculantes e jurisprudência dominante na solução de 

controvérsias, p. 37-41. 
1415

 Cf. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como fonte de direito, ponto 2.6. 
1416

 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica, p. 266. 
1417

 Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>. Acesso em: 27 ago. 2016. 
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Diante de tal postura do Superior Tribunal de Justiça, o cerne do problema, aqui, 

parece residir na interpretação que se deva dar a “argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, constante na redação do 

§ 1.º, IV, do art. 489 do CPC. 

Essa expressão (“argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador”), presente na Lei, não deve, de modo algum, dar azo a 

um critério vago e impreciso, de sorte que autor, réu e juiz vislumbrem, cada qual, um 

motivo determinante distinto, mas, pelo contrário, na medida em que se passe a observar os 

precedentes, os motivos determinantes virão com os precedentes aplicáveis ao caso, 

cabendo às partes argumentar contra ou a favor de sua aplicação. O magistrado, assim, 

deverá motivar sua decisão explicando o porquê da utilização de certa ratio decidendi, mas 

de modo algum enfrentando todo e qualquer argumento, pois dessa forma haveria 

contradição com a própria finalidade do sistema de precedentes, qual seja que, por uma 

construção rotineira dos argumentos nas cortes, se construam regras de julgamento 

apuradas e lapidadas não só por já terem sido amplamente aplicadas, mas discutidas 

diversas vezes, de modo que, por esse expediente, é valorizado o trinômio previsibilidade, 

igualdade de tratamento e economia de esforços (equality of treatment, predictability e 

economy of efforts).
1418

  

Essas constatações acerca dos precedentes quando se trata da obrigatoriedade do 

juiz em enfrentar os argumentos aportados pelo amicus curiae ganham ainda mais 

relevância pelas constatações que já fizemos, quais sejam o amicus é instituto muito mais 

voltado a processos que fogem à ótica meramente individualizada, isto é, seu ambiente 

mais adequado é aquele coletivo, pela repercussão social do caso. Essa situação ficará mais 

evidenciada quando, em tópicos seguintes, tratarmos dos requisitos objetivos que a lei 

reservou ao amicus: relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda e 

repercussão social da controvérsia.  

Ademais, como já ressaltamos no tópico destinado ao amicus assistente, seu 

interesse consistirá justamente na formação de precedente, de modo que parece ser 

indissociável que seus argumentos devam ser pertinentes à ratio decidendi. 

Portanto, importa, agora, apresentarmos nossas conclusões sobre tópico, 

considerando as classificações amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito. 

                                                 
1418

 Aponta José Rogério Cruz e Tucci que o precedente, construído por jurisprudência uniforme e constante, 

“fulmina a loteria judiciária das maiorias ocasionais pela perseverança esclarecida dos autênticos e 

competentes operadores do direito” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Eficácia do precedente judicial na 

história do direito brasileiro, p. 47). 
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No tocante ao amicus perito, figura que assume a natureza jurídica de auxiliar do 

juízo, inexiste qualquer dever ou obrigação do juiz em examinar seus argumentos. Sua 

participação ocorre de maneira imparcial e impessoal, não tendo qualquer interesse em que 

o resultado do processo seja nesse ou naquele sentido. O amicus perito, dessarte, 

completamente desvinculado do processo, busca apenas colaborar, auxiliar o juiz na 

compreensão de fatos, trazendo informações externas, que bem podem se distanciar do 

objeto do processo, como uma possível consequência da decisão a ser tomada. Essa 

circunstância, somada à sua não representatividade de qualquer interesse, bem como à 

decorrência dessa espécie de amicus dos poderes instrutórios do juiz – isto é, o juiz vale-se 

dele como um auxiliar na prospecção de dados fáticos e jurídicos – conduz à 

desnecessidade de que obtenha, ele, qualquer consideração do magistrado sobre seus 

memoriais. 

Esse raciocínio fica ainda mais evidente pela ideia de persuasão racional e pela 

liberdade de convicção do magistrado, especialmente quando as alegações do amicus 

perito sequer foram requeridas ou, sobre elas, sequer houve manifestação das partes. Nesse 

cenário parecem-nos corretas as considerações de Didier para quem “às suas considerações 

(amicus curiae) dará o magistrado o peso que a sua convicção determinar”.
1419

 

Repise-se que, aqui, estamos diante de um mero colaborador eventual do juízo, e 

não de um representante de interesses de qualquer ordem, um verdadeiro auxiliar do juízo. 

Nesse sentido, aquele que busca ajudar, descompromissadamente, deverá ser altruísta não 

apenas quando submete seus argumentos, mas também no momento da decisão, ou seja, 

caso seu auxílio não seja considerado nos fundamentos, terá ele cumprido seu papel de 

auxiliar, não devendo cobrar qualquer resposta de seus argumentos sob pena de afastar-se 

das suas finalidades, isto é, aumentando o trabalho da corte e distanciando-se da figura de 

um auxiliar descompromissado, aproximando-se de um interessado que tem direito a exigir 

resposta de todas as suas considerações.  

No extremo oposto parecem estar tanto o amicus assistente como o amicus custos 

legis. Essas duas modalidades são interessadas no provimento final, inclusive, no caso do 

amicus assistente, a essência de sua intervenção é justamente aquela de sofrer ele os efeitos 

de ratio decidendi sobre a relação jurídica sua, como, por exemplo, em incidente de 

demandas repetitivas, em que aqueles cujos processos foram suspensos pretendem intervir 

no processo paradigma, dado que a tese fixada, em certa medida, determinará o seu futuro. 

Nesse caso, a atuação do amicus será consistente em alterar ou influir de maneira efetiva 

                                                 
1419

 DIDIER JR., Fredie Souza. Ações constitucionais, p. 368. 
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sobre o teor do precedente que se está a formar, de modo que seus argumentos serão 

voltados, de acordo com o art. 489, a “infirmar a conclusão”, devendo, portanto, suas 

considerações receber análise quando da decisão final. 

O amicus custos legis, no mesmo sentido, atuando, em juízo, em prol de um 

interesse institucional, argumentará em defesa desses interesses, de modo que seus 

argumentos, enquanto, em tese, possam infirmar a conclusão do julgador, deverão ser 

analisados. 

Em resumo, criando o Novo Código de Processo Civil a determinação expressada 

no § 1.º, IV, do art. 489, deverá o juiz enfrentar todos os argumentos, inclusive os do 

amicus curiae, desde que tenham eles o condão, nos dizeres do artigo, de infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador. Essa situação, no entanto, deverá ser explorada e mais 

bem desenvolvida pela jurisprudência na medida em que o sistema de precedentes à 

brasileira seja amadurecido. Ademais, pelas considerações que fizemos, essa regra não 

parece se aplicar ao amicus perito, por sua especial condição de auxiliar do juízo, que, por 

sua completa falta de interesse, não tem condição de demandar uma resposta judicial, dado 

o papel altruísta por ele desempenhado. 

 

6.4 Do procedimento  

 

6.4.1 Da intervenção espontânea ou provocada 

 

Neste tópico pretendemos determinar o sentido que se deve atribuir às expressões 

“solicitar” e “admitir” constantes do caput do art. 138 do CPC. 

A doutrina, interpretando o artigo, aponta que essas expressões se referem à 

classificação de intervenção de terceiros, a qual tem como fulcro a iniciativa de intervir, 

indicando, assim, de um lado, espécies provocadas ou coatas e, de outro, voluntárias ou 

espontâneas. 

Espontânea, segundo Scarpinella, é intervenção cuja iniciativa de manifestação 

parte do próprio terceiro que pretende interferir em processo alheio.
1420-

 
1421

 De modo que 

                                                 
1420

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p.476. 
1421

 “Quanto à iniciativa de intervenção, ela pode ser provocada ou espontânea. Será provocada quando for 

determinada pelo juiz e espontânea quando a iniciativa partir do amicus curiae. Nos casos em que a lei prevê 

a intimação do amicus, se ele se manifestar por iniciativa própria, será caso de intervenção espontânea, 

embora pudesse ser provocada” (SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto 

do novo Código de Processo Civil brasileiro, p. 704). 
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ainda poderá ser espontânea a intervenção, “mesmo naqueles casos em que a lei preveja 

que ele (amicus curiae) deva ser intimado para intervir”.
1422

 

De fato, complementa Scarpinella, ressaltando que o fato de a lei prever a 

intervenção  

[...] não significa que o amicus curiae não possa pretender ingressar no feito 

antes de ser intimado para tanto ou, até mesmo, independentemente de tal 

intimação. O que ocorrerá nesses casos, entretanto, é que, com o 

“comparecimento espontâneo” do amicus, não haverá necessidade de sua 

intimação. E, caso isso ocorra, a intervenção será “espontânea”, embora pudesse 

ter sido “provocada”.
1423

 

No mesmo sentido pontua Theodoro Júnior, que,  

[...] conforme a iniciativa da medida, a intervenção pode ser espontânea quando 

a iniciativa é do terceiro, como geralmente ocorre na oposição, na assistência, e, 

às vezes, na intervenção do amicus curiae.
1424

 

Provocada, segundo Scarpinella, é aquela intervenção “determinada pelo juiz”.
1425

 

Nesse sentido, será provocada “ainda que o magistrado a determine por “requerimento das 

partes litigantes”.
1426

 Na mesma linha, de acordo com Câmara,  

[...] considera-se provocada a intervenção do amicus curiae quando esta é 

determinada pelo juízo da causa (ou relator, quando se tratar de processo em 

trâmite, originariamente ou em grau de recurso, em tribunal). A intervenção 

provocada pode se dar por determinação ex officio ou a requerimento de alguma 

das partes, sempre que ao juízo parecer que a participação do amicus curiae seja 

capaz de trazer subsídios relevantes para a formação de seu convencimento 

acerca das matérias de direito cuja apreciação lhe caiba.
1427

 

Theodoro Júnior, por sua vez, destaca ser provocada a intervenção  

[...] quando, embora, voluntária a medida adotada pelo terceiro, foi ela precedida 

por citação promovida pela parte primitiva (denunciação da lide, chamamento ao 

processo e desconsideração da personalidade jurídica).
1428

 

Com isso, como ressaltam Scapinella e Soares, por “coata” ou “provocada” não se 

deve entender que a intervenção é “obrigatória” ou “compulsória” a manifestação, mas tão 

somente que a iniciativa de intervir não partiu do amicus curiae.
1429-1430

 

                                                 
1422

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 476. 
1423

 Idem, p. 478. 
1424

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 353. 
1425

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 476. 
1426

 Idem, ibidem. 
1427

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, p. 250. 
1428

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 353. 
1429

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 477. 
1430

 “Anote-se que, mesmo na intervenção provocada, por intimação judicial, seja por determinação ex officio 

do juiz, seja por deferimento da parte, ela não se mostrará compulsória ou obrigatória, pois o intimado poderá 

recusar a sua manifestação no processo. Na prática essa situação normalmente não ocorre, tendo em vista o 

prestígio que é o exercício da nobre função. Todavia, não se descarta que o intimado recusante, em 

sequência, receba intimação formal para ser ouvido em juízo, tal como ocorre com a testemunha do juízo, 

podendo dar ensejo a outras classificações, como a intervenção vinculada, procedimental ou atípica” 

(SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário, p. 5). 



287 

 

Em resumo, estamos tratando de uma mesma intervenção que, nas palavras de 

Pinto, 

 [...] pode dar-se a requerimento das partes ou do próprio postulante a amicus 

curiae, assim como por iniciativa do juiz, do relator ou do órgão fracionário, a 

qualquer tempo, instância e processo.
1431-1432

 

No que toca à razão que move tal critério de classificação no processo, Dinamarco, 

tratando da admissibilidade na intervenção de terceiros, salienta que as intervenções 

espontâneas, de maneira geral, por serem submetidas à eficácia direta da sentença em seus 

próprios direitos e interesses, suportando inconvenientes reflexos da decisão, tomam a 

iniciativa de intervir buscando evitar a produção de tais efeitos, como é o caso da oposição 

e da assistência. No outro extremo, quando a integração do terceiro se dá de forma 

provocada, o fito dessa intervenção reside na busca de uma maior utilidade. É o que se 

passa com a denunciação da lide, chamamento ao processo e a nomeação à autoria.
1433

 

Assim, conclui o autor destacando:  

(a) as intervenções voluntárias têm a finalidade de obstar à formação de 

precedente incômodo ao terceiro e de propiciar-lhe um julgamento favorável já 

no processo pendente inter alios; (b) as modalidades coatas visam a propiciar à 

parte já instalada como tal no processo uma utilidade maior a ser trazida pelo 

processo pendente.
1434

 

Em outra obra, complementa o autor seu raciocínio salientando que  

há intervenções voluntárias e intervenções provocadas. As primeiras, que partem 

de uma iniciativa do terceiro, são feitas no interesse deste; as provocadas, no 

interesse da parte que as provoca.
1435

 

Essas premissas parecem, ao menos em parte, ter conduzido autores como Del 

Prá
1436

 e Razaboni
1437

 a pretender que a intervenção, cuja iniciativa se dê por requisição do 

juiz, tenha o condão de atuar como “auxiliar do juízo”, enquanto, no outro extremo, a 

hipótese de intervenção voluntária assumiria a qualidade de terceiro interveniente.
1438

 

                                                 
1431

 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 234. 
1432

 “A participação do amicus curiae no processo pode dar-se por iniciativa do juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes ou do próprio amigo do tribunal” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de 

direito processual civil, p. 406). 
1433

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, p. 21-22. 
1434

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, p. 21-22. 
1435

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 382. 
1436

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 124-125. 
1437

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 95. 
1438

 “Quanto à natureza jurídica do amicus curiae, concluímos que, em se tratando da forma voluntária, 
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curiae por requisição judicial, esse terceiro assumirá a posição de auxiliar do juízo” (DEL PRÁ, Carlos 

Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, p. 219). 
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Esse raciocínio não pode prosperar porque, diferentemente, das conclusões de 

Dinamarco, está-se, aqui, a cuidar de uma nova modalidade interventiva, pela qual a 

mesma figura, amicus curiae, tanto poderá agir por iniciativa própria como por 

provocação. Não é por menos que Silva, ao analisar o então Projeto do Novo Código de 

Processo Civil, sublinha que “o amicus curiae surge como modalidade de intervenção de 

terceiros permitindo o ingresso no processo seja a requerimento, seja de ofício pelo 

magistrado, em todos os graus de jurisdição, de pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou 

entidades especializadas”.
1439

 Some-se a isso a menção expressa, na exposição de motivos 

do Anteprojeto de Código de Processo Civil, ao amicus curiae, de modo que  

criou-se regra no sentido de que a intervenção pode ser pleiteada pelo amicus 

curiae ou solicitada de ofício, como decorrência das peculiaridades da causa, em 

todos os graus de jurisdição.
1440

 

Portanto, as conclusões de Dinamarco advêm de ampla análise de diversas figuras 

interventivas, de modo a ser possível, naquela sede, a formulação de linhas gerais que 

permitam aquelas conclusões diante do sistema de intervenção de terceiros como um todo 

sistemático, de forma que as intervenções espontâneas busquem evitar a formação de 

precedente desfavorável, e, em contrapartida, propiciar utilidade é característica das 

intervenções provocadas. 

No caso do amicus curiae, todavia, a tão só iniciativa de intervenção nada diz 

acerca do interesse ou função que pretende ele desempenhar no processo. Não é por menos 

que Scarpinella se manifesta no sentido de que pouco importa se a intervenção do amicus 

curiae se dá por provocação ou não.
1441

 

De fato, o que parece importar no tocante ao amicus curiae e, especialmente, na 

determinação do regime jurídico que irá governá-lo é sua natureza jurídica, que, como já se 

viu, pressupõe a análise de seu interesse e de suas finalidades. 

Imagine-se, por exemplo, que uma das partes, interessada em obter maior apoio, 

sugira ou pleiteie ao juiz pela admissão, na qualidade de amicus curiae, de certa entidade 

nitidamente interessada no teor da tese jurídica em formação. O magistrado, convencendo-

se da oportunidade dessa intervenção, decide-se por intimar terceiro nitidamente 

interessado. Nesse caso, um terceiro, amicus assistente, intervirá por provocação, atuando 
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 SILVA, Berky Pimentel da. Amicus Curiae: da jurisdição constitucional ao projeto do novo Código de 

Processo Civil, p. 128. 
1440

 Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil, 8 de junho de 2010. 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 413. 
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nos mesmos conformes, com os mesmos interesses e as mesmas finalidades caso a 

iniciativa de sua intervenção tivesse partido dele próprio.
1442

 

Com efeito, por mais que seja nossa posição aquela de nada significar, para o 

amicus curiae, a identificação da fonte de onde parte a iniciativa para sua intervenção, não 

podemos ignorar as considerações traçadas quando o mesmo tema foi tratado no contexto 

norte-americano. Lá, em tópico próprio destinado ao tratamento das intervenções 

provocadas e espontâneas, salientamos a percepção, pela doutrina estrangeira, de haver 

certa tendência de que os casos de intervenção provocada sejam mais neutros e 

distanciados de ditames ideológicos, enquanto, de outro lado, as intervenções espontâneas 

tendem a ser mais politizadas.
1443-1444

 

De fato, mesmo essa diferença, que, para o amicus curiae, não é nada mais do que 

uma tendência, é algo que ainda há de se verificar na prática brasileira, isto é, não é 

possível, nesse momento, qualquer assertiva séria nesse sentido. Se, todavia, tratarmos 

apenas de impressões, parece que a intervenção espontânea ou voluntária é mais afeita ao 

amicus assistente, dado o terceiro buscar um interesse próprio, enquanto a modalidade 

coata ou provocada aproxima-se mais do amicus perito. No entanto, repise-se, todos os 

amici curiae, independentemente de sua natureza jurídica – amicus assistente, amicus 

custos legis e amicus perito –, poderão intervir seja na modalidade voluntária, seja na 

coata, sem que nenhuma conclusão sobre seus poderes, procedimento ou atuação no 

processo possa advir desse fato. 

 

6.4.2 Da admissibilidade em contraditório 

 

Tratando da admissão do amigo da corte em juízo, Câmara destaca que  

[...] sempre será preciso, porém, observar o princípio do contraditório antes de se 

deferir a participação de qualquer amicus curiae. Assim, caso uma das partes 

requeira a intervenção provocada de um amicus curiae, deverá o juízo ouvir a 

parte contrária. Caso seja o juízo, ex officio, a pretender provocar a intervenção, 

esta não será determinada antes de, sobre a mesma, poderem as partes se 

manifestar.
1445
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 No mesmo sentido, Silva entende ser possível que intervenção (amicus curiae) requisitada pelo 
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Também Theodoro Júnior, considerando o ingresso dessa figura, destaca que “a 

participação do amicus curiae pode dar-se a qualquer momento, desde que seja assegurado 

o contraditório para as partes com ele dialogarem”.
1446

 

No mesmo sentido, Del Prá ressalta que a atuação do amicus curiae em juízo não 

pode ser afastada da garantia das partes de se manifestar sobre qualquer elemento aportado 

por essa figura. Assim, como uma decorrência do art. 5.º, LV, da Constituição da 

República, não apenas o juiz deve dar ciência desses atos, mas as partes têm direito de se 

manifestar e reagir quanto a tais providências. Nesse sentido,  

[...] há que se permitir sua manifestação, sem que, com isso, se instaure um 

incidente processual moroso e complexo, mas de forma a garantir o pleno 

exercício do contraditório.
1447

 

Como não poderia de ser, o contraditório na admissão do amicus curiae deverá se 

verificar em todas as modalidades por nós identificadas, quais sejam amicus assistente, 

amicus perito e amicus custos legis. Passemos, portanto, a analisar cada caso. 

No tocante ao amicus assistente, indicamos que a ele corresponderá o mesmo 

regime da assistência, naquilo que com ele for compatível. Nesse sentido, seguimos 

Scarpinella, ao salientar que  

[...] à falta de uma disciplina própria, parece ser possível (e desejável) que se 

tome de empréstimo o procedimento que o Código de Processo reserva para a 

intervenção do assistente (simples e litisconsorcial). Não porque as duas figuras, 

do amicus e do assistente, confundam-se, mas porque é necessário fixar a forma 

pela qual o amicus comparece, destacando, previamente, quais os critérios que 

devem ser observados para o seu ingresso, viabilizando, com isso, a incidência 

do princípio do contraditório e da ampla defesa.
1448

 

No mesmo sentido é possível citar Santos, para quem, se, para o juiz, for o caso de 

admitir o amicus, deverá ouvir as partes, de sorte que, havendo discordância, deverá ser 

formado um incidente de admissão do amicus curiae.
1449

 

Assim sendo, o amicus assistente, ingressando de maneira espontânea ou 

provocada, apresentará seus memoriais. O juiz, ao admitir a intervenção, por verificar a 

presença dos requisitos subjetivos e objetivos (representatividade adequada, relevância da 

matéria, especificidade do tema objeto da demanda e repercussão social da controvérsia), 

                                                 
1446

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 408. 
1447

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 148. 
1448

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 483. 
1449

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 714. 
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abrirá, então, prazo de 15 dias, conforme o art. 120 do CPC,
1450

 para que as partes se 

manifestem sobre as razões apresentadas.  

Nesse momento, a sequência do procedimento não poderá se dar sem a precisa 

observação de Dinamarco no sentido de haver certa impropriedade na redação do 

dispositivo quando disciplina que, não havendo impugnação, a intervenção será deferida. O 

que se passa é diverso, pois, “como diretor das atividades processuais, ele (o juiz) tem o 

poder de rejeitar assistências desprovidas dos requisitos de admissibilidade”.
1451

 

Logo, tanto quanto a aceitação das partes não implica admissão do amicus 

assistente, sua recusa também não acarreta obstáculo ao ingresso.
1452

 Com efeito, a 

concordância das partes não é requisito para ingresso do amicus assistente, mas, pelo 

contrário, o essencial, utilizando as palavras de Scarpinella,  

[...] é que as partes, autor e réu, sejam ouvidas a respeito da intervenção do 

amicus antes de seu ingresso ser admitido. Não há como conceber, sob pena de 

ofensa do princípio do contraditório, que a admissão do amicus se dê ao arrepio 

da ciência prévia e da possibilidade de sobre ela se manifestarem as partes.
1453

 

A oposição das partes, dessarte, será apenas ensejadora, como querem Scarpinella e 

Santos, da formação de incidente, em autos apartados, e sem ocasionar suspensão do 

processo, para instrução e convencimento do juiz sobre a admissão, ou não, do amicus 

assistente, tal como prevê o parágrafo único do art. 120 do CPC, cabendo, então, como já 

salientado em tópico anterior, a possibilidade de manejo de agravo.
1454

 

No tocante ao amicus perito, é relevante que se aplique, no que for compatível, o 

regime que o Código de Processo Civil dedica ao perito. Nesse sentido, tratando do 

contraditório, é essencial que incida na espécie o art. 477, § 1.º, do CPC, isto é, que possam 

as partes se manifestar amplamente sobre seu memorial técnico. 

Então, não é possível discordar de Scarpinella, para quem é  

                                                 
1450

 Art. 120.  Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, 

salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz 

decidirá o incidente, sem suspensão do processo. 
1451

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 399. 
1452

 “[...] para o nosso direito, a concordância das partes (mesmo que formal) não será fator suficiente para a 

admissão do amicus, ao contrário do que se dá no direito norte-americano” (BUENO, Cassio Scarpinella. Da 

legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 46). 
1453

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 484. 
1454

 “Havendo discordância das partes, o juiz determinará o desentranhamento das petições respectivas, 

formando autos apartados, a exemplo do que os incisos do art. 51 do Código de Processo Civil reservam para 

a assistência, quando poderá determinar a produção de prova para formar seu convencimento acerca da 

admissibilidade da oitiva do amicus. O juiz, em seguida, decidirá, e de sua decisão que admitir ou não o 

amicus caberá agravo de instrumento, a ser interposto pelas partes ou pelo próprio amicus, conforme o caso” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 483). 
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[...] fundamental que, aceita sua intervenção, seja dada às partes oportunidade 

para que digam a respeito da manifestação e eventuais documentos fornecidos 

por ele. Não é diverso, aliás, o que se dá com relação à prova pericial.
1455

 

Nesse cenário dá-se problemática situação. Diferentemente do que se passa com a 

perícia, o amicus perito não é compatível com a possibilidade de que as partes atuem, de 

qualquer forma, sobre sua diligência ou sobre a produção de seu memorial técnico ou 

científico, dada a sua maior liberdade de atuação ou mesmo o caráter opinativo de  seu 

memorial. Assim sendo, é impossível que assistentes técnicos, indicados pelas partes, 

possam acompanhar o trabalho do amicus perito. Com isso, não parece que o amicus perito 

tenha condições de cumprir o previsto no § 2.º do art. 466 do CPC.
1456

 

Dessarte, como apontam Larsen,
1457

 Katt
1458

 e Bisch,
1459

 a admissão dessa 

evidência científica apresentada pelo amicus pode gerar problemas, seja pela dificuldade 

de apurar a qualidade, a procedência ou a confiabilidade dessas informações – como, por 

exemplo, dados científicos manipulados –, seja pelo desequilíbrio ocasionado ao 

contraditório. 

Nesse caso, não apenas deverá ser franqueada a mais plena possibilidade de 

pareceres de assistentes técnicos e a formulação de quesitos suplementares, mas, 

sobretudo, uma postura judicial menos confiante e mais cautelosa relativamente às 

conclusões desse novo perito, o amicus perito.  

Além disso, não apenas no que toca ao teor de sua manifestação, a admissão do 

amicus perito deverá ser submetida a amplo contraditório, independentemente de se dar 

seu ingresso de maneira provocada ou espontânea. Essa consideração parece ser 

especialmente importante por se tratar essa figura de um auxiliar da justiça, de modo que é 

imprescindível que mantenha sua imparcialidade. Assim, tanto o juiz como as partes 

deverão manter vigília constante quanto ao atendimento, por esse amicus curiae, do 

disposto no art. 148 do atual diploma processual. 

De outro lado, o amicus custos legis, aplicando-se-lhe regime análogo ao do 

Mistério Público, poderá intervir a despeito de qualquer oportunidade específica de 

manifestação concedida às partes, sendo, daí, desnecessário que sejam incitadas a fazê-lo. 

                                                 
1455

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 485. 
1456

 Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. 

§ 2.º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos 
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1457

 LARSEN, Allison Orr. The Trouble with Amicus Facts, p. 1800. 
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 KATT, William J. Roper and the Scientific Amicus, p. 254. 
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Certo é que, verificando-se alguma irregularidade, poderão as partes manifestar-se, mas de 

modo algum haverá qualquer vício, ou error in procedendo, se a decisão que deferir o 

ingresso do amicus custos legis for proferida sem que as partes tenham podido sobre ela se 

manifestar previamente. 

Tal se passa por derivar essa intervenção de um imperativo legal que se repete em 

diversas leis. O Cade e a CVM, por exemplo, deverão ser intimados para, querendo, 

intervir no feito, como o preveem as Leis 12.529/2011 e 6.385/1976, respectivamente. De 

outro lado, a lei que rege o Inpi (Lei 9.279/1996) prevê não a intimação, mas a própria 

intervenção da entidade no feito. 

Scarpinella identifica essas hipóteses como de “intervenção vinculada”, isto é, para 

o autor, nesses casos,  

[...] as leis de regência específicas descrevem, de forma razoavelmente clara, 

quando e por que aquelas entidades podem intervir. Não há, nesses casos, muito 

espaço para o juiz decidir além de identificar se está ou não diante de uma das 

hipóteses da lei.
1460

 

De fato, poderá haver dificuldades de determinar se o caso é ou não de fiscalização 

por aqueles órgãos, cabendo, então, a necessidade de interpretar a norma no tocante ao 

ingresso dessas entidades no processo. Daí, sim, será importante a abertura do 

contraditório quanto à admissão, inclusive com a possibilidade de produção de provas para 

a devida apuração da necessidade, ou não, de participação, por exemplo, do Inpi no feito.  

 

6.4.3 Do momento da intervenção 

 

De acordo com Scarpinella,
1461

 Moraes,
1462

 Pinto,
1463

 Theodoro Júnior,
1464

 

Binenbojm,
1465

 Cabral,
1466

 Soares,
1467

 Silva,
1468

 Corrêa,
1469

 Mattos,
1470

 Del Prá
1471

 e 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 480. 
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julgamento” (MORAES, Alexandre de. Direito constitucional, p. 674). 
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 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 234. 
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Curso de direito processual civil, p. 408). 
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 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 12. 
1466

 “Finalmente, têm entendido o STF e STJ, em nosso sentir com razão, que a intervenção do amicus curiae 

somente poderá ocorrer durante a instrução processual, não sendo admissível depois de iniciado o 

julgamento” (CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 

terceiro especial, p. 39). 
1467

 “[...] após iniciado o julgamento, seja com um voto já proferido ou diversidade de votos, muito embora 

não finalizado o acordão, não haverá como acolher o pedido de ingresso de amicus curiae, justamente porque 

o momento processual adentrou na fase decisória, e, como já dissemos, a atuação do amicus curiae tem 

natureza de parecer técnico, sendo ato típico da fase instrutória. O processo somente anda para frente (salvo 
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Razaboni,
1472

 a admissão do amicus curiae pode se dar a qualquer tempo, desde que antes 

de iniciado o julgamento. Nesse sentido, esse tipo de intervenção deve ser “equiparado”, 

aqui, a um ato de instrução.
1473

 

Tal foi não apenas o posicionamento do STF no julgamento da ADIn 2.238, em que 

o indeferimento do ingresso de amicus curiae se deu pelo início do julgamento, mas parece 

ser a posição que vem predominando nessa Corte. 

Contudo, já predominou, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a 

intervenção do amicus curiae deveria acatar o mesmo prazo reservado para os réus nos 

processos objetivos, isto é, uma vez vetado o § 1.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999, ao amigo 

da corte aplicar-se-ia, por analogia, o parágrafo único do art. 6.º da mesma lei, pelo qual 

“as informações serão prestadas no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do 

pedido”. 

Nesse sentido, foi o julgamento da ADIn 2.937 na qual o relator reconheceu ter 

havido “preclusão consumativa”.
1474

 Destaque-se que, em reforço a essa posição, qual seja 

a de aplicar o disposto no art. 6.º da Lei 9.868/1999, no tocante ao momento em que é 

admissível o ingresso do amicus curiae, estão as razões para o veto do § 1.º do art. 7.º, em 

que se lê:  

Cabe observar que o veto repercute na compreensão do § 2.º do mesmo artigo, na 

parte em que este enuncia “observado o prazo fixado no parágrafo anterior”. 

Entretanto, eventual dúvida poderá ser superada com a utilização do prazo das 

informações previsto no parágrafo único do art. 6.º. 

Esse posicionamento, contudo, foi revisto, de modo que nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade 3.474, 2.238 e 4.071 predominou o entendimento de que o amicus 

curiae poderá requerer seu ingresso até a data em que o relator liberar o processo para 

pauta. 

No entanto, ainda que pareça prevalecer tal posicionamento, Medina,
1475

 

Binenbojm,
1476

 Cardoso,
1477

 Ferraz,
1478

 Bisch,
1479

 Corrêa
1480

 e Carvalho,
1481

 analisando a 
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(SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário, p. 7). 
1468
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 Cf. ADIn 2.937. 
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 MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte?, p. 88. 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltam haver verdadeira pluralidade de 

entendimentos, admitindo o amicus curiae em variados momentos, de modo que, 

admitindo antes ou depois de iniciado o julgamento, certo é, apenas, que não deverá haver 

prejuízo aos atos já praticados.
1482

 Medina, assim, destaca que  

[...] há uma clara tendência do STF em flexibilizar o prazo de ingresso do amicus 

curiae. Tal postura é reforçada pela informalidade do procedimento de entrega 

de memoriais no STF. Há decisões que indeferem os pedidos de ingresso feitos 

após o término do prazo das informações, outras que indeferem os pedidos feitos 

após iniciado o julgamento e, ainda, outras em sentido diametralmente oposto, 

permitindo o ingresso do amicus a qualquer momento, tendo como consequência 

apenas o recebimento do processo no estado em que se encontra.
1483

 

Com efeito, mesmo não havendo entendimento pacífico, a doutrina não poupa 

críticas às decisões do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. 

Scarpinella, por exemplo, critica a posição então sustentada pelo STF, diante do 

veto ao § 1.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999,
1484

 que, em sua parte final, expressamente faz 

referência ao “prazo das informações”. Assim, salienta o autor que  

[...] não se pode, à guisa de colmatar uma lacuna, apequenar a função exercida 

pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, 

negando um debate plural o mais completo possível para municiar os juízes 

daquela corte com toda a informação disponível para o proferimento de uma 

decisão ótima e que, necessariamente, leve em conta os valores dispersos pela 

sociedade.
1485

 

Binenbojm, interpretando os §§ 1.º e 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999, acentua 

tratar-se de situações diferentes e, portanto, inconfundíveis. Para o autor, a disposição do 

revogado § 1.º em aplicar o prazo para memoriais, a contar do recebimento do pedido, de 

acordo com o art. 6.º, seria, por conseguinte, inadequada ao amicus curiae.
1486

 

Assim, nas palavras de Binenbojm,  
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 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
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[...] no primeiro dispositivo, é fácil notar, instituía o legislador uma prerrogativa 

dos demais legitimados à propositura da ação direta de intervirem no feito, 

independentemente de decisão do relator, dentro do prazo estabelecido para 

prestar informações. Já o § 2.º prevê a possibilidade de outros órgãos ou 

entidades intervirem no processo, após despacho (sic) de conteúdo positivo do 

relator, observado o prazo fixado para as informações.
1487

 

E continua o autor:  

[...] enquanto os demais legitimados poderiam, na forma do § 1.º, manifestar-se 

dentro do prazo das informações, independentemente de qualquer despacho, os 

demais órgãos ou entidades (não legitimados à propositura) dependeriam de uma 

decisão do relator, após a qual teriam o mesmo prazo para apresentarem a sua 

manifestação. Logo, o termo a quo do prazo para a manifestação do terceiro, em 

um e outro casos, é distinto: no caso do § 1.º, o termo inicial do prazo era a data 

do recebimento do pedido de informações; já no caso do § 2.º, o termo inicial é a 

data da publicação da decisão que admite a intervenção do amicus curiae.
1488

 

Com isso conclui Binenbojm pela importância de separar o prazo do momento de 

seu início, ambos previstos no art. 6.º da Lei 9.868/1999. Logo, para o amicus curiae, 

aplica-se apenas o prazo de 30 dias a partir da decisão do relator que admitir seu ingresso. 

Já a vetada situação prevista no § 1.º do art. 7.º da mesma lei teria não apenas o mesmo 

prazo, mas o mesmo instante de início de contagem do prazo, ou seja, a partir do 

recebimento do pedido. 

No mesmo sentido são as considerações de Del Prá ao considerar a interpretação 

que deve ser dada a esses artigos. Assim, “a remissão feita pela norma somente revelaria o 

prazo para sua manifestação, que seria de 30 dias, mas não o termo inicial de sua 

contagem”.
1489

 

De outro lado, Neves, refutando o entendimento que parece predominar no STF – 

qual seja de que a admissão do amicus curiae deve se dar até o momento da remessa dos 

autos à mesa para julgamento –, salienta as razões apresentadas por essa Corte para tanto. 

Segundo ele, a Corte adotou esse limite porque (1) no momento em que o relator remete os 

autos, ele já teria formado sua convicção, de modo que dificilmente a alteraria; (2) o risco 

de elevado número de terceiros ingressarem nessa fase, gerando tumulto ao permitir 

intervenções tardias, tornando, daí, o amicus curiae verdadeiro regente do processo.
1490

 

Essas razões, segundo o autor, são inadequadas, pois é  

[...] no mínimo inapropriado o fundamento de que o relator já tem sua convicção 

firmada e que, em razão disso, será inútil a participação do amicus curiae. Parece 

um entendimento no mínimo fantasioso imaginar-se que o Ministro seja 

infalível, e que nada que possa ser levado ao seu conhecimento possa lhe ter 
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passado despercebido. Se assim fosse, a intervenção do amicus curiae seria 

injustificável em qualquer hipótese. Prefiro posições minoritárias expostas na 

decisão mencionada (ADIn 4.071), pela qual alguns ministros reconhecem a 

possibilidade da vinda de novos elementos de convicção, o que ensejaria ao 

relator um novo pedido de conclusão dos autos para melhor analisar a 

questão.
1491

 

Essa mesma posição, qual seja contrária à admissão restrita até o início do 

julgamento, também é defendida por Binenbojm, para quem deve ser admitido o amicus 

mesmo depois de iniciado o julgamento, o que melhor se adequaria às finalidades do 

amicus curiae, mas também daria um sentido mais democrático à expressão “qualquer 

tempo” tão citada pela doutrina.
1492

 

Com efeito, Scarpinella, traçando considerações acerca do instante ideal para a 

intervenção, pretende, em sua sistematização do amicus curiae, aplicar, nesse quesito, 

tanto o regime da CVM (art. 31, § 1.º, da Lei 6.385/1976)
1493

 como o do Ministério Público 

(art. 179 do CPC)
1494

 ao amicus curiae, de modo que deverá ser ele intimado logo após a 

contestação, tendo vista dos autos apenas depois das partes. Isso justificar-se-ia porque o 

custos legis tem melhor condições de decidir o modo pelo qual irá atuar depois da 

manifestação das partes. Isto é, objetivando ele a fiscalização da correta aplicação da lei, 

sua participação restaria otimizada se ela tiver, como instante inicial, momento posterior às 

primeiras manifestações das partes no processo.
1495

 

Também Lapolla
1496

 e Santos
1497

 entendem ser a intervenção, após a defesa do réu, 

o momento mais adequado para a participação do amigo da corte, justamente por ser a 

partir deste momento em que ele melhor teria condições de atuar em prol da elaboração da 

melhor decisão jurisdicional possível. 

Essa construção, no entanto, como bem aponta Scarpinella, representa apenas o 

instante ideal, de forma que é possível que o amicus pretenda intervir tanto antes como 

depois da contestação. Vislumbra o autor, por exemplo, a plena aplicabilidade do previsto 
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 LAPOLLA, Marcelo. Atuação da CVM em processos judiciais condiz com busca por qualidade em 

decisões, p. 5.  
1497
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no art. 119 do CPC nos casos em que a intervenção se der espontaneamente.
1498

 No mesmo 

sentido posicionam-se Lapolla e Santos, de modo que esse instante, logo após a 

contestação, parece ser apenas o mais razoável, não havendo qualquer vício caso a 

intervenção ocorra em outro momento. Nas palavras de Santos, “nada impede que o 

amicus curiae intervenha, espontaneamente ou provocado, desde o início do processo ou 

após a apresentação de defesa pelo réu”.
1499

 

Quanto ao dies ad quem, ou seja, o termo final para que possa o amicus se 

manifestar em juízo, Santos, seguindo o entendimento que parece predominar no STF, 

entende que sua intervenção é possível até a remessa dos autos, pelo relator, para 

julgamento. A razão para tanto é ter o amicus a finalidade de trazer elementos para 

influenciar o convencimento do magistrado. Quando, no entanto, do início da fase de 

julgamento, o momento processual adequado para instrução já estará esgotado.
1500

 

Scarpinella, de outro lado, acrescenta que, podendo o amicus curiae desenvolver 

poderes recursais, é possível pensar em manifestação mesmo após a sentença. Essa 

situação, segundo o autor, dá-se com a CVM, uma vez que, por expressa previsão legal 

(art. 31, § 3.º, da Lei 6.385/1976),
1501

 tem este ente legitimidade recursal. Por conseguinte, 

o termo final para a intervenção da CVM seria o trânsito em julgado da sentença.
1502

 

Deveras, a análise do momento da intervenção não poderia prescindir, neste 

trabalho, da consideração às modalidades de amicus curiae por nós propostas, quais sejam 

amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito. 

No tocante ao amicus custos legis, parece relevante a observação apontada por 

Scarpinella de ser o trânsito em julgado o limite derradeiro ao amigo da corte que puder 

desempenhar poderes recursais. De acordo com as conclusões traçadas no tópico acerca 

dos poderes recursais, que, naqueles casos em que puder o amicus custos legis 

desempenhar tais poderes, por expressa previsão em lei específica, poderá intervir mesmo 

depois de prolatada a sentença, mas antes do trânsito em julgado. 

Essa interpretação, qual seja de permitir que o momento de intervenção seja 

bastante amplo, é correlata do regime destinado ao Ministério Público. Assim, no tocante 
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ao momento, é importante analisar o art. 279 do CPC,
1503

 o qual trata da nulidade do 

processo diante da intervenção do parquet. 

Assim, a leitura do momento da intervenção, como apontam Scarpinella
1504

 e 

Machado,
1505

 não deverá ser tão rigorosa por quatro motivos: (1) a nulidade está ligada à 

falta de intimação, e não à não intervenção ou não manifestação. Dessarte, posto que 

devidamente intimado, não haverá nulidade. Ademais, de acordo com o § 1.º do art. 180 do 

CPC,
1506

 findo o prazo de manifestação do Ministério Público, o processo terá andamento 

normal, o que reitera a ideia de que é possível intervenção tardia, ou mesmo nenhuma 

manifestação; (2) não cabe às partes nem ao juiz decidir acerca do caso em que se 

manifestará o Ministério Público, mas compete, principalmente, à própria instituição;
1507

 

(3) é princípio geral não haver nulidade sem prejuízo, de modo que, se se verificar que da 

ausência de intervenção do Ministério Público o resultado não sofreria alteração ou mesmo 

em não sendo prejudicado o interesse que busca proteger, não haverá razão para nulidade; 

(4) a intervenção tardia do Ministério Público pode afastar declaração de nulidade. 

Diante disso, é possível afirmar que poderá o amicus custos legis intervir a qualquer 

tempo até a prolação da sentença, ou, mesmo depois dela, até o trânsito em julgado da 

decisão quando puder recorrer. 

Em situação semelhante parece se encontrar o amicus assistente, como verdadeiro 

assistente juridicamente interessado nos reflexos jurídicos advindos do precedente a se 

formar. Então, a nosso ver, é possível aplicar a ele o parágrafo único do art. 119 do 

CPC,
1508

 de modo que as mesmas conclusões da doutrina quanto à assistência servirão para 

o amicus assistente. Nesse sentido, nas palavras de Theodoro Júnior, “enquanto não há 

coisa julgada, é possível a intervenção do assistente, mesmo que já exista sentença e a 
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causa esteja em grau de recurso”.
1509

 Também para Dinamarco, “sempre que haja um 

processo pendente já e ainda, a assistência é oportuna. Ela é admissível mesmo antes da 

citação do demandado e, se este ficar revel, diz a lei que o assistente será considerado seu 

gestor de negócios”.
1510

 A mesma conclusão parece abraçar o resto da doutrina.
1511-1512-1513

 

Some-se a isso ser essencial que também o amicus assistente receba o processo no 

estado em que se encontra, “sem direito a renovar os atos já praticados pelas partes”,
1514

 os 

quais terão sofrido preclusão pela inércia do assistido. 

Por fim, o amicus perito, como auxiliar do juízo, sem interesse jurídico, busca 

apenas informar e aclarar matérias. Não poderá sustentar oralmente, como já visto, mas, 

apenas, prestar esclarecimentos em audiência na instrução oral, conforme o art. 361 do 

CPC. Com isso, nas palavras de Scarpinella, sua atuação, sempre em pleno contraditório, 

consistirá em uma “prova-sujeito”, decorrendo ele dos poderes instrutórios do juiz. Diante 

disso, o momento de sua intervenção deverá, como consequência lógica de sua atuação, 

restringir-se à fase de instrução, não sendo cabível após seu término.  

 

6.4.4 Do prazo 

 

Uma vez analisado o momento processual em que poderá o amicus curiae intervir, 

ao lado e ao par desse instante reside a questão do prazo processual para sua manifestação. 

De fato, quanto à questão do eventual prazo para manifestação do amicus curiae, 

essa hipótese somente existirá para aqueles que não entenderem dever o amicus apresentar 

suas razões na mesma oportunidade em que pleitear seu ingresso em juízo (intervenção 
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espontânea), ou para aquelas situações que possa o amigo da corte desenvolver outros 

poderes processuais além da mera apresentação de memoriais. De toda sorte, 

independentemente disso, nos casos de intervenção provocada, é imperioso o 

estabelecimento de um prazo. 

Nesse momento é interessante uma nota acerca do tratamento da matéria na 

doutrina americana, lembrando da discussão a respeito da discricionariedade na admissão 

do amigo da corte, tratada em tópico anterior (sobre a possibilidade de recurso da decisão 

que inadmite o amicus curiae). Autores como Shapiro ressaltam não ter o amicus as 

mesmas faculdades processuais das partes, de modo que bem pode ocorrer – uma vez que 

sua intervenção depende da discricionariedade do magistrado – que não lhe seja concedido 

qualquer prazo para apresentar suas considerações, sendo certo, unicamente, que poderá se 

manifestar em duas oportunidades, quanto à sua admissão e quanto ao mérito (“at the 

certiorari stage and one brief on the merits”). Portanto, é imperioso que aproveite o amicus 

a oportunidade que tiver de falar nos autos e já aduza, nessa ocasião, tudo o que puder.
1515

 

Essa consideração, como não poderia deixar de ser, na transposição do instituto 

para o direito brasileiro, deve ser lida tendo-se o cuidado de bem adaptar o instituto ao 

nosso sistema, observando não apenas a regulamentação legal que há no ordenamento 

pátrio, mas a natureza jurídica que desempenha a figura no contexto pátrio. Assim, importa 

indagar se há um prazo para a manifestação do amicus curiae no Brasil. 

Esse problema, em verdade, não é novo tanto para a doutrina como para 

jurisprudência brasileira, de modo que autores como Scarpinella e Razaboni salientam – 

uma vez silente o § 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999 – a necessidade de fixação de um 

prazo judicial, que bem poderia ser regido pela aplicação do parágrafo único do art. 6.º da 

mesma lei, ou seja, 30 dias, contando-se o prazo a partir da expressa admissão do amicus 

curiae em juízo. 

No mesmo sentido, Moraes, citando a ADIn 2.238, pontua que “o prazo para 

manifestação será de 30 dias, a partir da solicitação do relator”.
1516

 Também Mendes, 

concordando com a aplicação do art. 6.º da Lei 9.868/1999, aponta ser possível fazer 

exceções. Portanto,  

[...] é possível, porém, cogitar de hipóteses de admissão de amicus curiae fora do 

prazo das informações na ADI (art. 9.º, § 1.º), especialmente diante da relevância 
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do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa 

trazer para o julgamento da causa.
1517

 

Mattos, seguindo esse entendimento, pontua que  

[...] o prazo para manifestação do amicus curiae no feito é de 30 dias, quando 

admitido. Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo está vinculado à 

data da publicação da decisão que admite a intervenção do amicus curiae no 

processo, já que sua atuação depende de uma decisão do relator.
1518

 

De fato, relativamente ao prazo, no direito brasileiro, pela edição da Lei 

13.105/2015, não nos parece mais caber a aplicação, por analogia do art. 6.º da Lei 

9.868/1999, uma vez que o novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa do 

prazo de 15 dias para manifestação do amicus curiae a contar de sua intimação.
1519

 

Parece-nos, então, que a contagem do prazo se inicia com a juntada aos autos do 

comprovante da intimação, conforme art. 231 do CPC, contando-se os quinze dias tal como 

prevê o art. 219 da mesma lei, isto é, computando-se somente os dias úteis.
1520

 Na mesma 

linha posiciona-se Santos que, comentando o então Projeto de novo Código de Processo 

Civil, destaca o prazo de 15 dias para sua manifestação. Ressalta o autor, contudo, que esse 

prazo se prestaria apenas quando da intervenção do amicus de maneira provocada, havendo 

lacuna no caso de intervenção espontânea.
1521

 

Com efeito, o prazo será de quinze dias, mas não se podem deixar de analisar 

algumas indagações: (1) O prazo aplica-se aos casos de intervenção voluntária? (2) O 

prazo poderá ser alterado? (3) Quais os efeitos da não manifestação do amicus curiae 

dentro desse prazo? Poderá o magistrado aceitar manifestações de amicus curiae uma vez 

decorrido o prazo? Haverá preclusão? 

No tocante à primeira pergunta, o prazo de 15 dias, por uma interpretação literal, 

parece aplicar-se a ambas às modalidades de intervenção do amicus curiae (voluntária ou 

coata), não havendo qualquer razão para dúvidas. Veja-se que no caput do art. 138 do CPC 

há previsão das duas modalidades interventivas (espontânea e provocada), mas apenas de 

um prazo, de modo que parece lógico que o mesmo intervalo de tempo se aplique a ambas 

as modalidades, iniciando sua contagem a partir do momento em que o relator admite a 
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intervenção do amigo da corte, mais precisamente, de acordo com art. 231, da juntada aos 

autos do comprovante da intimação. Por conseguinte, o prazo terá como referência a 

decisão do relator em admitir o amicus, o que se dará tanto na intervenção provocada como 

na espontânea.  

Some-se a isso, como já apontamos, haver alguns autores, especialmente entre os 

que tratam do instituto no direito norte-americano, que consideram que, quando a 

intervenção se der de maneira espontânea, o amicus deveria, na mesma oportunidade, 

apresentar todas as suas alegações, não havendo, portanto, prazo. No entanto, pela redação 

do Código de Processo Civil brasileiro, esse entendimento não se mostra possível, dado 

que a lei expressamente fala em prazo de 15 dias para manifestação a contar da intimação, 

sem criar qualquer distinção entre a modalidade coata ou voluntária. 

Quanto à segunda pergunta, é relevante partirmos das constatações de Santos, para 

quem não é possível interpretar o prazo estipulado no caput do art. 138 do CPC dissociado 

do inciso VI do art. 139, ou seja, o juiz poderá dilatar os prazos processuais de maneira a 

adequá-los às necessidades do conflito.
1522

 

Essa maior atuação do juiz parece bem se ajustar à maior flexibilidade do amicus 

curiae, seja por já haver previsão no próprio § 2.º do art. 138 no sentido de caber ao juiz 

definir os poderes desse terceiro, seja pela necessária percepção, no caso concreto, da 

utilidade que o amigo da corte pode proporcionar.  

Assim sendo, esse prazo bem poderá ser alterado seja para mais, seja para menos, 

ou mesmo desconsiderado no caso concreto, mas sempre em atenção, de um lado, à 

natureza jurídica assumida pelo amicus curiae, e, de outro, à sua efetiva participação, isto 

é, que por eventual diminuição do prazo não seja sua manifestação inviabilizada. 

De fato, no tocante ao amicus perito, como auxiliar do juízo, sua falta de interesse 

no processo, bem como seu caráter altruísta, conduzem a uma maior flexibilidade, 

inclusive no seu procedimento, que, sob o alvedrio do magistrado, poderá ser o prazo 

adaptado sempre no interesse da corte. Assim, é importante a possibilidade de que venha o 

juiz não apenas a aumentá-lo, mas, até mesmo, a diminuí-lo, especialmente diante de 

causas com grande quantidade de intervenções, ou, em afinidade com a efetividade do 

processo, confira prazo menor quando já se encontre o processo em vias de conclusão. 

No extremo oposto posicionam-se tanto o amicus assistente quanto o amicus custos 

legis. Nesses casos, como estamos diante de verdadeiras partes do processo, o prazo de 15 
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dias para sua manifestação tem características de prazos peremptórios, em outras palavras, 

esse prazo, de um lado, liga-se à dinâmica do processo, determinando seu caminhar, mas, 

ao mesmo tempo, direciona-se à possibilidade de que, como partes, tenham elas efetivas 

oportunidades de manifestação, concretizando a defesa de seus interesses em juízo, sendo, 

portanto, um prazo indisponível. 

Por fim, no tocante à terceira pergunta, é importante destacar que entre aqueles que 

veem como possível a admissão do amicus a qualquer tempo são comuns  entendimentos 

como o de Mattos, para quem “a possibilidade de atuação do amicus curiae não finda com 

o término do prazo”.
1523

 Em outras palavras, segundo a autora, bem poderá o amicus 

curiae manifestar-se após o prazo legal sem qualquer prejuízo ou preclusão. 

No entanto, mesmo alguns autores que pensam dessa forma, como Del Prá, não 

deixam de reconhecer que a delimitação do prazo se volta a evitar “graves transtornos ao 

procedimento”, de modo que é importante fixar, no mínimo, um limite instransponível, que 

é, a seu ver, “o momento imediatamente anterior ao julgamento da causa”.
1524

 

Portanto, esses autores veem o prazo estipulado para o amicus curiae como 

impróprio ou não preclusivo. 

De fato, essa análise, a nosso sentir, não pode ser feita sem que se leve em conta 

cada uma das modalidades de amicus curiae por nós apontada (amicus assitente, amicus 

custos legis e amicus perito).  

No tocante à extrapolação do prazo perante o amicus perito, não tem ele o condão 

de gerar preclusão, pois, nas palavras de Dinamarco, não são preclusivos “aqueles (prazos) 

destinados ao cumprimento de um dever, ou seja, de um imperativo de conduta no 

interesse da Justiça ou da parte contrária”.
1525

 Assim, sendo esta uma manifestação no 

interesse da Justiça, estando o magistrado interessado na oitiva do amicus perito, 

entendemos que poderá ele manifestar-se após o prazo fixado, inexistindo uma sanção 

processual, preclusão, para sua participação. 

No entanto, o prazo não deverá ser tido por algo de somenos importância ou sem 

significado. Tanto quanto se exige diligência do perito no cumprimento dos prazos, 

também o deverá fazer o amicus perito, de modo que, não o fazendo, o juiz ou o relator, 

ainda que não declare preclusão, poderá não mais reputar oportuna sua oitiva. Nesse 

sentido, a oportunidade apurada pelo juiz ou relator, quando da admissão do amicus, 

                                                 
1523

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 217. 
1524

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 138. 
1525

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 566. 
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consiste não apenas na potencial utilidade da informação a ser trazida na manifestação, 

mas também no momento em que ela se dá. 

Portanto, dando-se sua admissão por meio de despacho de cunho eminentemente 

discricionário, essa decisão poderá ser revista ainda que de ofício. Dessarte, o 

descumprimento do prazo legal, ou mesmo de outro eventualmente fixado pelo juiz – 

maior ou menor –, bem poderá ensejar a reconsideração da utilidade de sua intervenção. A 

razão para tanto é residir a finalidade de sua intervenção em auxiliar a corte por meio da 

prestação de informações não apenas relevantes, mas também tempestivas. Ressalte-se que 

a informação que tarda pode não apenas deixar de ajudar, mas, inclusive, atrapalhar o 

andamento processual.  

De outro lado, o amicus assistente e o amicus custos legis parecem sim se submeter 

ao sistema de preclusões, seja em atenção ao parágrafo único art. 119 do CPC, em que fica 

evidenciado que o assistente deverá receber o processo no estado em que se encontre, seja 

pelo § 1.º do art. 180 da mesma lei, que prevê que, mesmo no caso do Ministério Público, 

uma vez extrapolado seu prazo, não poderá haver qualquer prejuízo para o processo de sua 

inação. Acrescente-se que essas figuras são verdadeiras partes que podem desempenhar 

uma série de poderes processuais, como a produção de provas e a interposição de recursos. 

Dessarte, é natural que o sistema de preclusão se lhes aplique, não se admitindo a produção 

de atos intempestivos. 

 

6.4.5 Da alteração ou deslocamento de competência 

 

Tratando ainda do procedimento do amicus curiae em juízo, são relevantes algumas 

considerações acerca da possibilidade do deslocamento de competência com a intervenção 

do amicus curiae. Pela redação empregada pelo novo Código de Processo Civil na primeira 

parte do § 1.º do art. 138,
1526

 fica evidenciado, de acordo com Neves,
1527

 Theodoro 

Júnior,
1528

 Silva,
1529

 Nery
1530

 e Santos,
1531

 o não deslocamento ou alteração da competência 

em função do ingresso do amigo da corte. 

                                                 
1526

 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da 

demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 

(quinze) dias de sua intimação. 

§ 1.º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de 

recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3.º. 
1527

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 264. 
1528

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 409. 
1529

 SILVA, Larissa Clare Pochmann da. O amicus curiae no (novo) processo civil brasileiro, p. 12. 
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Nesse sentido comenta Neves que,  

[...] como sabido, a competência em razão da pessoa é absoluta, e a intervenção 

de terceiro pode passar a exigir aplicação de regra de competência que até então 

era inaplicável ao caso concreto. Segundo a regra elogiada, a intervenção do 

amicus curiae não modifica a competência, de forma que, por exemplo, 

ingressando no processo em trâmite perante a Justiça Estadual uma fundação 

federal como amicus curiae, o processo não será remetido à Justiça Federal.
1532

 

Theodoro Júnior, na mesma linha, no que é acompanhado por Silva,
1533

 sublinha 

que  

[...] a legislação atual foi expressa em determinar que a intervenção do amicus 

curiae “não implica alteração de competência”, razão pela qual, ainda que o 

terceiro seja ente da administração pública federal, não haverá, nos processos 

afetos a outras justiças, o deslocamento de competência para a justiça federal 

(NCPC, art. 138, § 1.º, primeira parte). Isso se deve à circunstância de que o 

interveniente, in casu, não assume a qualidade de parte.
1534

 

Nery, também tecendo considerações sobre o § 1.º do art. 138, aduz que  

[...] o amicus curiae não está equiparado à parte ou ao terceiro tradicionalmente 

considerado. Isto porque não tem interesse jurídico na causa, o que caracteriza a 

intervenção de terceiros clássica. A situação do amicus curiae é de interventor 

anódino (ad adiuvandum), sem interesse jurídico. Daí a razão pela qual não se 

pode alterar a competência mesmo em casos nos quais, a princípio, haveria 

competência constitucionalmente estipulada, [...], em que se discute a situação da 

União como verdadeira assistente, o que poderia deslocar a competência para a 

Justiça Federal.
1535

 

Santos, em seus apontamentos, ressalta que  

[...] o texto constitucional prevê a competência da Justiça Federal nas causas em 

que as pessoas jurídicas de direito público federal forem autoras, rés, assistentes 

ou opoentes, não mencionando, quando for amicus curiae. Por outro lado, dispõe 

que será competente também quando as pessoas jurídicas de direito público 

federal forem interessadas, não limitando ao interesse jurídico.
1536

 

Nessa esteira, Del Prá, mesmo antes da edição do novo Código de Processo Civil, 

já defendia o não deslocamento de competência pelos mesmos motivos. Com efeito, para 

ele,  

[...] a participação desse terceiro também não importará em deslocamento de 

competência. Muito embora possam intervir como amicus curiae a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal, a norma que determina a 

competência da Justiça Federal é restrita às hipóteses em que esses sujeitos 

forem interessados “na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes” (CF, 

art. 109). Ou seja, não se subsumindo o amicus curiae em nenhuma dessas 

                                                                                                                                                    
1530

 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: 

Lei 13.105/2015, p. 577. 
1531

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 719. 
1532

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 264. 
1533

 SILVA, Larissa Clare Pochmann da. O amicus curiae no (novo) processo civil brasileiro, p. 12. 
1534

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 409. 
1535

 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: 

Lei 13.105/2015, p. 577. 
1536

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 719. 
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figuras, não há que se determinar o deslocamento da competência para a Justiça 

Federal. De fato, a regra de competência determinada pela Constituição Federal 

não engloba a situação da intervenção do amicus curiae.
1537

 

Por fim, é importante analisarmos o posicionamento de Scarpinella, o qual pode ser 

dividido em dois momentos distintos: de um lado, ao comentar o § 1.º do art. 138 do CPC, 

e, de outro, em sua proposta de sistematização para o instituto. Tratando do novel 

dispositivo, ressalta o autor uma postura cautelosa. Assim, para Scarpinella, a intervenção, 

ainda que não acarrete modificação da competência, deverá ser lida, pensada e melhor 

ponderada diante do § 3.º do art. 109 da Constituição da República.
1538

 Em outra obra 

complementa seu raciocínio pontuando que  

[...] a regra é importante porque ela explicita que eventuais entes federais que 

intervenham no processo para fornecer informações, dados, elementos, em suma, 

elementos de convicção mas que não titularizam direito no processo, apenas 

interesse institucional, não são bastantes para o deslocamento da competência 

para a Justiça Federal.
1539-1540-1541

 

De outro lado, em sua proposta de sistematização do amicus curiae, entende 

Scarpinella que o amigo da corte, quando pessoa jurídica de direito federal, só pode litigar 

perante a Justiça Federal, por conta do seu interesse institucional.
1542

 Portanto,  

[...] sempre poderá o amicus curiae pleitear, ao ensejo de sua intervenção, a 

remessa dos autos à Justiça Federal. E, na exata medida em que seu requerimento 

seja negado, terá ele condições de atuar, exclusivamente no plano processual, 

para fazer valer seu “direito” de litigar perante a Justiça Federal. Ele poderá, 

pois, agravar de instrumento da decisão relativa à competência, sendo certo que 

seu recurso deverá ser dirigido ao Tribunal de Justiça respectivo e não, desde 

logo, ao Tribunal Regional Federal.
1543

 

Constata, assim, o autor que há violação do art. 108, II, da Constituição da 

República,
1544

 diante da alteração de competência por força do art. 5.º da Lei 9.469/1997, 

                                                 
1537

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p.192. 
1538

 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado, p. 135. 
1539

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 118.  
1540

 E continua o autor: “É certo que a escolha, tal qual feita, pode receber censura do mesmo quilate, quando 

confrontado o que se propõe com o art. 109, I, da Constituição Federal. Sem pretender fechar posição sobre a 

matéria – a reflexão e o amadurecimento sobre o que consta do Projeto e sobre o que a ele será incorporado 

pela Câmara dos Deputados é, antes de tudo, uma necessidade –, a questão tem tudo para ser respondida com 

a mesma (simplista) solução usualmente dada àquele dispositivo constitucional: como ele não se refere ao 

amicus curiae, a intervenção àquele título não modifica a competência. Fosse assistência sim. De nossa parte, 

o mesmo raciocínio não justificaria tantos outros acontecimentos que encontram seu palco na Justiça Federal. 

Mas é o caso de reiterar a necessidade de uma mais demorada reflexão sobre o caso” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 119). 
1541

 Também Santos entende que a questão merece maior reflexão. Nas palavras do autor, “quanto à alteração 

de competência, o projeto prevê que a intervenção não importa em alteração, merecendo um amadurecimento 

na hipótese de o amicus ser pessoa jurídica de direito público federal” (SANTOS, Welder Queiroz dos. A 

hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro, p. 730). 
1542

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 507. 
1543

 Idem, ibidem. 
1544

 Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas 

pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. 
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uma vez que o deslocamento de competência pela interposição de recurso pelo amicus 

curiae poderia levar a que os Tribunais Regionais Federais conhecessem matérias fora de 

suas atribuições.
1545

 Veja-se que os Tribunais Regionais Federais podem julgar recursos 

provenientes da Justiça Estadual. No entanto, isso se dá somente mediante a incidência, ao 

caso, do § 3.º do art. 109, isto é, que inexista vara do juízo federal na comarca e que lei 

preveja tal hipótese. No entanto, podendo a pessoa jurídica de direito público federal 

recorrer nas causas da Justiça Estadual fora das hipóteses do art. 109, § 3.º, o deslocamento 

de competência, no momento do recurso, feriria o disposto no art. 108, II, da Constituição. 

Diante disso, propõe o autor que com a admissão da intervenção da pessoa jurídica 

de direito público federal já ocorra, desde logo, o deslocamento da competência para a 

Justiça Federal.
1546

 A razão para tanto é a existência de um interesse qualificável como 

federal, ainda que não enquadrável como interesse jurídico de um assistente. Portanto, a 

interpretação do art. 109, I, da Constituição da República deverá ser compreendida de 

maneira a incluir, naquele rol, a figura do amicus curiae.
1547-1548

 

Essa construção, ainda que tenha partido da análise do art. 5.º da Lei 9.469/1997, 

aplica-se, para Scarpinella, pelos mesmos motivos, à intervenção da Comissão de Valores 

Mobiliários,
1549

 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
1550

 do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica
1551

 e da Ordem dos Advogados do Brasil.
1552

 

Com efeito, as justificativas para que não haja deslocamento de competência, 

segundo a doutrina, são, fundamentalmente, três: (1) não ser o amicus curiae parte no 

processo; (2) o art. 109 da Constituição da República não mencionar expressamente o caso 

                                                 
1545

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 232. 
1546

 Idem, p. 233. 
1547

 “A competência da Justiça Federal justifica-se pela presença, no caso a ser julgado, de um interesse 

federal, apreciável, unicamente, pelo juízo federal. Nesse sentido, é apequenar a competência da Justiça 

Federal o entendimento de que somente os casos de „assistência‟, assim entendida a modalidade interventiva 

que o Código de Processo Civil expressamente regula nos seus arts. 50 a 55 do Código de Processo Civil, são 

causa necessária para o deslocamento da competência. Não é, propriamente, o pedido de „assistência‟ que 

desloca a competência; não é a forma ou a modalidade de intervenção de terceiro que justifica a alteração da 

competência. Trata-se, bem diferentemente, da existência ou não de um interesse subjacente a essa 

modalidade interventiva, que se pretende exercer ou tutelar em juízo, que a justifica. É, em suma, a alegação 

de que existe um interesse de cunho federal, subjacente ao pedido de intervenção, que se pretender ver 

tutelado em juízo, que justifica o estabelecimento da competência da Justiça Federal. É pertinente repetir, o 

conteúdo, o tipo de interesse que justifica a competência da federal; não a forma de sua apresentação em 

juízo” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 

236). 
1548

 Sobre o problema é interessante citar a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça 

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas”. 
1549

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 282. 
1550

 Idem, p. 301. 
1551

 Idem, p. 322. 
1552

 Idem, p. 331. 
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de atuarem a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de amicus 

curiae; e, por fim, (3) o deslocamento de competência acarretar excessiva demora e 

procrastinação do procedimento.
1553

 Já a razão sustentada para que haja o deslocamento é a 

existência de um interesse federal. 

De fato, quanto ao argumento voltado à natureza jurídica do amicus curiae, ele é de 

todo fragilizado, uma vez que os mesmos autores que apresentam essa justificativa também 

entendem ser o amicus curiae, em certas circunstâncias, verdadeira parte. Veja-se, por 

exemplo, Nery que, comentando o § 3.º do art. 138 do CPC, indica que no incidente de 

resolução de demandas repetitivas será o amicus “terceiro interveniente”.
1554

  

Quanto ao disposto no art. 109 da Constituição da República, de acordo com 

Scarpinella, o argumento é simplista,
1555

 pois deixa de enfrentar a questão de maneira mais 

detida, contentando-se com uma leitura taxativa das competências previstas em sede 

constitucional. 

Diante disso, é pertinente, apesar de expressamente prever o art. 138 que a 

intervenção não implica alteração de competência, questionar se essa regra sempre valerá, 

seja, de um lado, pelo art. 109 em seus §§ 1.º e 3.º;  seja pelo tempo próprio do 

deslocamento; seja pela defesa, em juízo, de um interesse federal; seja pelas diversas 

naturezas jurídicas do amicus curiae – mais especificamente, as classificações por nós 

apontadas, quais sejam amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito.  

                                                 
1553

 “Outros poderão dizer, contrariamente à tese que pretendemos sustentar, que o deslocamento da 

competência com a tão só manifestação interventiva do ente federal acarretaria, necessariamente, delonga 

desnecessária no procedimento, uma vez que os autos do processo precisariam ser enviados, desde logo, ao 

juízo federal, único competente para deferimento da intervenção. Trata-se, já vimos, de aplicação da 

orientação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça na espécie. E mais: que, se o tempo necessário 

para o envio dos autos de uma „justiça‟ para outra (o que é fato notório entre os que militam no foro), o que, 

por si só, terá o condão de inviabilizar o processamento expedito do feito, justifica-se em casos em que o ente 

federal mostra possuir interesse jurídico decorrente da questão que está posta para exame no Judiciário, não 

se justifica nos casos regidos pelo parágrafo único do art. 5.º da Lei n. 9.469/97, em que, por expressa 

previsão legal, a justificativa do interveniente não repousa nesse mesmo interesse jurídico, mas tão só 

econômico, ou mais amplamente, „não jurídico‟” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo 

civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 235). 
1554

 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: 

Lei 13.105/2015, p. 577.  
1555

 “Partindo da premissa de que a hipótese regrada pelo art. 5.º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97 não é de 

assistência, mas de figura diversa, de amicus curiae, poderíamos dar a questão por encerrada neste ponto da 

exposição. Como o art. 109, I, da Constituição Federal só prevê a competência da Justiça Federal nos casos 

em que os entes pleiteiam seu ingresso na qualidade de assistente (para analisarmos a hipótese que, pelo 

menos como referência, interessa ao presente trabalho), dificuldade nenhuma pode advir de uma lei que não 

prevê esse deslocamento nos casos em que a intervenção se dá a título diverso, seja ele qual for, inclusive 

como amicus curiae, embora, no ponto, a lei não seja nem um pouco clara. A questão, entretanto, merece 

exame mais detido. É insuficiente, acreditamos, o raciocínio desenvolvido no parágrafo anterior. Ele é 

simplista e assistemático. Daí nossa proposta de nos aprofundarmos um pouco mais na pesquisa que anima 

este item do trabalho” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 230-231). 
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De fato, considerando amicus perito, as razões contrárias ao deslocamento parecem 

prevalecer, uma vez que os apontamentos apresentados por Nery e Theodoro Júnior se 

evidenciam. Em outras palavras, esse amicus, como auxiliar do juízo, não tendo qualquer 

interesse jurídico na causa, não é considerado terceiro interveniente, de modo a não incidir 

no rol do inciso I do art. 109 da Constituição da República. Além disso, não busca ele 

tutelar um “interesse federal”, o que mais uma vez o afasta da possibilidade de que seu 

ingresso altere a competência já estabelecida.  

Assim, não haverá deslocamento de competência mesmo naquelas causas que, por 

força do § 3.º do art. 109, tramitarem na Justiça Estadual e vierem a sofrer a intervenção de 

ente federal na condição de amicus perito. Nesse caso, terá o § 1.º do art. 138 do CPC 

plena eficácia, não sendo, portanto, eivado de nenhum vício.  

Essa posição, qual seja de não ser cabível deslocamento de competência quando 

tratar-se de hipótese de amicus perito, é reforçada, ainda, pela construção de Scarpinella, 

que indica haver exceções à sua tese. Salienta, assim, o autor, que  

[...] a única ressalva ou “exceção” que nos parece correto fazer à conclusão do 

parágrafo anterior diz respeito à hipótese de o ente federal valer-se do parágrafo 

único do art. 5.º da Lei n. 9.469/97 apenas e tão somente para apresentar algum 

documento, alguma informação ou algum memorial de cunho informativo (de 

caráter “exclusivamente instrutório”), declarando que naquilo – e só naquilo – se 

justifica sua intervenção. É como se o ente federal interviesse para não intervir, 

para manifestar que não tem interesse na causa. Nesses casos, desde que se 

verifique que não há ânimo de o ente federal participar do contraditório, de 

buscar, ao longo do procedimento, o convencimento do magistrado de que a 

decisão deve ser em um ou em outro sentido, é que nos parece possível recusar o 

envio dos autos para a Justiça Federal.
1556-1557

 

Esse mesmo raciocínio também é empregado pelo autor para excepcionar os casos 

em que a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários,
1558

 do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial,
1559

 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
1560

 e da 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 240. 
1557

 “A única ressalva que nos parece pertinente de ser feita diz respeito àquelas situações em que se entender 

não haver o „deslocamento‟ da competência quando o ente federal se limitar a apresentar algum documento 

ou alguma informação, mas que, de maneira expressa, salienta não pretender participar do processo. Mesmo 

que, nestes casos, justifique-se o não deslocamento da competência, a interposição de recurso (qualquer 

recurso) terá o condão de justificar o envio dos autos para a Justiça Federal. É que, na hipótese, a 

apresentação do recurso significará que o ente federal, a partir de então, pretende „participar do 

contraditório‟, do próprio processo, e, por isso, a competência da Justiça Federal já não pode ser recusada. É 

nesse sentido que podemos entender que, com a interposição do recurso, o ente federal passa a ser „parte‟” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 249). 
1558

 “Frisamos, apenas, que não vemos razão para justificar a competência da Justiça Federal se a intervenção 

da CVM se limitar ao oferecimento de documentos ou informações ao juízo da causa. A competência da 

Justiça Federal pressupõe, pensamos, intervenção ativa do ente federal, ânimo de litigar, de participar do 

contraditório” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 283). 
1559

 “Questão que nos parece bastante interessante é a de saber se o deslocamento da competência para o 

julgamento da causa (da Justiça Estadual para a Justiça Federal) faz-se necessário mesmo naqueles casos em 
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Ordem dos Advogados do Brasil
1561

 “se limitar ao oferecimento de documentos ou 

informações ao juízo da causa”.
1562

 

Portanto, para o autor, mesmo diante da intervenção de pessoa jurídica de direito 

público federal na qualidade amicus curiae, não haverá deslocamento da competência se a 

intervenção for desprovida de um interesse federal que busque tutelar. Essa hipótese se 

afigura, para nós, como caso de amicus perito, o que conduz a que, por exemplo, o ente 

federal, quando de sua intervenção, possa pleitear intervir em tal e qual modalidade de 

amicus curiae (amicus perito, amicus assistente ou amicus custos legis). Diante disso, 

pretendendo ele participar como amicus perito, não haverá qualquer deslocamento de 

competência. 

De outro lado, e, como não poderia deixar de ser, importa analisar o deslocamento 

de competência quando o amicus curiae, que pretende intervir, tiver o condão de agir como 

parte na qualidade de assistente ou custos legis (amicus assistente e amicus custos legis). 

Essas figuras, com notável interesse jurídico, seja aquele chamado “institucional”, 

seja aquele qualificado pelo reflexo do precedente a se formar, conduzem a que a atuação 

desses amici curiae seja substancialmente equivalente a de partes no processo, seja 

sustentando oralmente, seja participando da instrução processual, seja recorrendo, em 

resumo, atuam eles buscando influir no convencimento do magistrado em prol do interesse 

que pretendem resguardar. Assim, o primeiro argumento contrário ao deslocamento da 

competência, qual seja não ser o amicus parte no processo, não resiste às naturezas 

jurídicas do amicus assistente e do amicus custos legis. Disso se segue a compreensão do 

art. 109, I, da Constituição da República em sua literalidade, uma vez que será o amicus 

                                                                                                                                                    
que, não obstante intimado, o INPI não comparece ou comparece apenas para afirmar que não vai participar 

do contraditório; que comparece apenas para deixar claro que não há qualquer „interesse federal‟ a ser por 

ele, INPI, tutelado em juízo; que comparece apenas para apresentar documentos que reputa úteis para a 

elucidação da questão posta para exame, mas sem intenção de participar do processo. Nesses casos, a 

competência é da Justiça Federal? Pensamos que não” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no 

processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 302). 
1560

 “A única ressalva que fazemos quanto àquele entendimento, sem prejuízo do que escrevemos no item 7.2 

com relação ao INPI, é que, se o CADE decide pela intervenção, mas se limita a apresentar em juízo 

documentos que entende importantes para o esclarecimento da causa – por exemplo, precedentes da 

jurisprudência administrativa daquela autarquia sobre questões análogas –, mas não pretende participar do 

processo, não pretende postular nada, não pretende, para empregarmos uma palavra „forte‟ na doutrina norte-

americana, litigar, não vemos qualquer razão para que os autos sejam enviados para a Justiça Federal ou lá se 

mantenham” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 322). 
1561

 “A questão que se põe para examinar neste item diz respeito a haver, quando do ingresso da OAB para os 

fins do art. 49, parágrafo único, da Lei n. 8.906/94, necessário deslocamento de competência para a Justiça 

Federal. Não é questão diversa, de resto, do que sustentamos com relação à intervenção das pessoas de direito 

público (Lei n. 9.469/97, art. 5.º, parágrafo único), da CVM (art. 31 da Lei n. 6.385/76) e do CADE (art. 118 

da Lei n.12.529/11) [...]” (Idem, p. 331). 
1562

 Idem, p. 283. 
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verdadeiro assistente. Dúvida que talvez possa restar é quanto à intervenção do amicus 

curiae na qualidade de custos legis, pois, não tratando expressamente o art. 109 dessa 

hipótese, haveria deslocamento da competência? 

A resposta parece-nos positiva, no que acompanhamos o raciocínio de Scarpinella, 

seja pela natureza jurídica deste amicus, suas funções, e, especialmente, o interesse 

institucional que procura tutelar em juízo. 

Em conclusão, o § 1.º do art. 138 do CPC deverá ser lido com temperamentos. Ou 

seja, o legislador, quando, expressamente, dispôs que a intervenção não tem o condão de 

alterar a competência, imaginou apenas uma das muitas facetas do amicus curiae, o amicus 

perito, destoando da previsão que se segue do § 3.º do mesmo artigo. Em outras palavras, 

surgiu a problemática situação de compatibilizar um ente federal que, como amicus curiae 

(amicus assistente ou amicus custos legis), recorra, por exemplo, nas conformidades do § 

3.º do mesmo artigo ou de sua lei específica, com o art. 109 da Constituição da República. 

Com isso, por ser incompatível com a Constituição a atuação de um ente federal 

como parte (amicus assistente e amicus custos legis) sem que haja o deslocamento da 

competência, o citado parágrafo do art. 138 deverá ser lido de maneira cuidadosa, de sorte 

a manter-se consonante perante a Constituição da República. Essa leitura, como não 

poderia deixar de ser, levará em conta o art. 109, aplicando-se o disposto no § 1.º do art. 

138 do CPC somente ao amicus perito. 

 

6.4.6 Da necessidade de representação por advogado 

 

Mattos, Del Prá e Bueno Filho, tratando da capacidade postulatória do amicus 

curiae, antes da edição do novo Código de Processo Civil, entendem que a questão acerca 

da necessidade, ou não, de um advogado para representar o amigo da corte deverá ser 

resolvida segundo a regra geral.
1563

 Assim, para Del Prá,  

[...] exige o CPC que não só as partes, mas também o terceiro (sem especificar 

qual terceiro), sejam representados por um advogado (CPC, art. 13, III, c.c art. 

36). Não poderia ser diferente a conclusão em face desse terceiro “especial” de 

que ora tratamos. Sua atividade informativa e probatória depende da efetiva 

representação de um advogado, que, ademais, “é essencial para a administração 

                                                 
1563

 “Não obstante a lei ser silente a respeito, entende-se que o instituto do amicus curiae, caso queira atuar 

em processo concentrado de constitucionalidade das normas, deverá estar representado por advogado. Este 

juízo é decorrência da exigência legal determinando que a petição inicial da ação direta de 

inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade e também da arguição de descumprimento 

de preceito fundamental seja subscrita por advogado. Assim, se a lei faz tal exigência à propositura da ação, 

não faria sentido eximir o postulante a amicus curiae de tal obrigação” (MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. 

O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada para a legitimidade do processo 

constitucional brasileiro, p. 220).  
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da justiça” (CF, art. 133). Outrossim, mesmo a parte, para produzir prova, 

depende necessariamente de um advogado, sem o qual não poderá praticar o ato. 

Também, mesmo o direito de petição é condicionado à capacidade postulatória. 

Portanto, o amicus curiae deverá necessariamente ser representado por um 

advogado, sob pena de indeferimento de sua manifestação.
1564

 

Bueno Filho, no mesmo sentido, no contexto do processo objetivo, destaca que  

[...] a entidade que pretenda manifestar-se no processo de controle da 

constitucionalidade deverá estar representada por advogado. É verdade que a lei 

não cuida disso. Porém, tal exigência é mais do que lógica, pois a matéria sub 

judice exigirá sempre a utilização de argumentos técnicos para poder ser de 

alguma ajuda no deslinde da questão. Ademais, se a lei exige que a petição 

inicial seja subscrita por advogado não teria sentido dispensar tal cautela na 

intervenção do amicus.
1565

 

Com efeito, a indicação feita por Del Prá ao art. 13 do CPC/1973 corresponde ao 

art. 76 do atual diploma processual.
1566

 Comentando esse novo dispositivo, Gajardoni 

salienta que, 

[...] se o terceiro estiver no polo ativo, haverá sua exclusão do processo; se o 

terceiro estiver no polo passivo, ele será considerado revel [...]. Vale frisar que 

esta previsão se refere apenas à assistência (artigos 119 e ss.) e ao amicus curiae 

(artigo 138). Isto porque, em relação às demais intervenções de terceiro 

(denunciação da lide, chamamento e incidente de desconsideração, artigos 125 e 

ss.), uma vez que elas forem utilizadas, o terceiro passará a ser parte do processo, 

aplicando-se a eles os incisos anteriores.
1567

 

Com isso, é possível concluir que, para o autor, deverá sempre o amicus curiae 

estar representado por advogado, sob pena de ser excluído do processo ou considerado 

revel. 

De outro lado, Theodoro Júnior, Scarpinella e Santos, diante do problema, apontam 

haver distinção entre intervenções provocadas e espontâneas. As primeiras, por se darem 

no interesse do próprio juízo, não obrigariam o amigo da corte a buscar o patrocínio de 

advogado, já as segundas, por terem sua iniciativa no próprio terceiro, exigiriam a 

capacidade de falar nos autos, necessitando, daí, da presença de causídico. Nas palavras de 

Theodoro Júnior:  

                                                 
1564

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 191. 
1565

 BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus curiae – a democratização do debate nos processos de controle 

da constitucionalidade, p. 7. 
1566

 “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1.º Descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária: I – o processo será extinto, se a providência 

couber ao autor; II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III – o terceiro será 

considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2.º Descumprida a 

determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o 

relator: I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II – determinará o 

desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” 
1567

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., 

Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo. 
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A intervenção do terceiro, como amicus curiae, quando realizada 

espontaneamente, só pode dar-se por meio de representação por advogado, por 

ser esta forma legal obrigatória de pleitear em juízo. Quando, porém, a iniciativa 

é do próprio órgão judicial, que procura obter contribuição técnica para melhor 

avaliação da causa, não há como sujeitar o interveniente a se fazer representar 

por advogado para apresentar a manifestação requisitada pelo juízo.
1568

 

Scarpinella, em consonância, ressalta que,  

[...] nos casos em que a oitiva do amicus é determinada pelo magistrado porque 

ele entende oportuna a oitiva do amicus (intervenção provocada), parece-nos que 

a presença do advogado deve ser descartada. Nesses casos, acreditamos, a função 

instrutória do amicus deve ceder espaço a qualquer outro elemento, viabilizando, 

com isso, que o amicus apresente-se diretamente perante o juiz.
1569

  

E continua o autor:  

[...] a dispensa do advogado nestes casos justifica-se, acreditamos, porque o 

amicus curiae não está, propriamente, postulando perante o magistrado. Ele, a 

exemplo de outros sujeitos processuais (o perito e o intérprete, por exemplo) e de 

outros terceiros que, ao longo do procedimento acabam por colaborar com a 

prestação da tutela jurisdicional (assim, por exemplo, as testemunhas), apenas se 

comunica com o juiz, sendo desnecessária a intermediação do advogado, que só 

se justifica quando houver ânimo de postulação, isto é, “representação de ordem 

técnica”. Não há, com efeito, nenhuma referência em nossa doutrina, a que o 

testemunho que, eventualmente se aceite, por escrito precise ser subscrito por 

advogado.
1570

 

Com isso, indica o autor poder o amicus curiae comparecer em juízo acompanhado 

de advogado, não sendo, contudo, necessária ou obrigatória, nesse caso, a presença do 

profissional da advocacia, o que poderia inviabilizar ou obstaculizar a mais livre, ampla ou 

democrática manifestação do amigo da corte.
1571

 

Em outro extremo, nos casos de intervenção espontânea, será inafastável, para 

Scarpinella, a necessidade de advogado, uma vez que essa circunstância tratar-se-ia de “ato 

tipicamente postulatório”. Isso se dá, na visão do autor, porque  

[...] não há como negar que, a partir da necessidade de construir a oportunidade 

de ingresso de um “terceiro” em juízo para levar ao magistrado elementos úteis 

para o proferimento de melhor decisão, possa o leigo apresentar-se em juízo 

desacompanhado do profissional, que, para o nosso sistema, é o único que tem 

condições de complementar, tecnicamente, sua capacidade (capacidade 

postulatória).
1572

 

Como resumo dessas ideias, é possível citar a posição de Santos, para quem,  

[...] quando a intervenção do amicus for provocada pelo juiz, a representação por 

advogado é facultativa. Entretanto, se a intervenção for espontânea, por se tratar 

                                                 
1568

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 408. 
1569

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 499. 
1570

 Idem, p. 499-500. 
1571

 Idem, p. 500. 
1572

 Idem, p. 501. 
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de ato tipicamente postulatório, faz-se necessária a representação por 

advogado.
1573

 

Com efeito, uma vez expostas as posições da doutrina acerca do problema, importa 

traçarmos nossas considerações, especialmente diante da classificação por nós proposta 

(amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito). De fato, referência a que devemos 

nos atentar para bem analisar o caso é o inciso III do § 1.º do art. 76 do CPC, em que fica 

prevista a necessidade de capacidade processual do terceiro. Portanto, utilizando-se os 

conceitos de Dinamarco, o terceiro deverá apresentar, em primeiro momento, capacidade 

processual, ou capacidade de estar em juízo ou legitimatio ad processum, isto é, a 

“capacidade de atuação processual”.
1574

 Em outras palavras “é a capacitação a atuar nos 

processos em geral e não se confunde com a qualidade para gerir uma determinada causa, 

que é a legitimidade ad causam”.
1575-1576

 

O amicus curiae, por conseguinte, como sujeito processual, independentemente da 

natureza jurídica que se lhe atribua, praticará atos processuais, seja uma singela 

manifestação, seja a interposição de recursos. Nesse sentido, não resta dúvida quanto a ser 

necessária sua capacidade de atuação processual. 

Ao lado da capacidade de estar em juízo, no entanto, está a capacidade postulatória, 

a qual, segundo Chiovenda,  

[...] é a capacidade de requerer em juízo (ius postulandi); mas é esta uma 

capacidade de caráter meramente formal: exige-se a intervenção obrigatória dos 

procuradores nas lides para o melhor desenvolvimento dos processos 

(conhecimento do tecnicismo do processo; correção e precisão na defesa; 

contacto mais fácil com o tribunal).
1577

 

Ressalte-se, nesse sentido, que, apesar do silêncio do art. 138, o qual regulamenta o 

amicus curiae, o próprio Código de Processo Civil indica necessitar o amicus curiae de 

representação por advogado quando da análise da repercussão geral do recurso 

extraordinário. Prescreve, assim, o § 4.º do art. 1.035:  

O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de 

terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal. 

                                                 
1573

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 718. 
1574

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 292. 
1575

 Idem, ibidem. 
1576

 “A capacidade de estar em juízo, ou seja, de realizar atos processuais com efeitos jurídicos no próprio 

nome, ou por conta de outro, chama-se capacidade processual (legitimatio ad processum, que não se deve 

confundir com a legitimatio ad causam)” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, 

p. 264). 
1577

 Idem, p. 274. 
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Essa manifestação, contudo, parece ser a sustentação oral, haja vista fazer o artigo 

referência ao Regimento Interno do Supremo Tribunal, ou seja, parece-nos que a remissão, 

aqui, é ao art. 131, § 3.º, desse regimento. Logo, partindo dessas premissas, certo será que 

aqueles amici curiae, independentemente do modo pelo qual se deu sua intervenção, se 

puderem sustentar oralmente, na repercussão geral do recurso extraordinário, deverão estar 

acompanhados de advogado.  

Além disso, como salientamos, o amicus perito não é condizente com o poder de 

sustentar oralmente – ao que remetemos o leitor ao tópico referente à sustentação oral –, de 

modo que o art. 1.035 não exigirá patrocínio por profissional da área advocatícia quando a 

modalidade de amicus curiae não realizar sustentação oral. 

Em resumo, compatibilizando a discriminação criada pela doutrina, no tocante à 

representação por advogado – intervenção provocada e espontânea – com as diversas 

naturezas de amici curiae por nós apontadas, somente em um caso o amigo da corte não 

necessitará ser representado por causídico, qual seja a intervenção coata ou provocada do 

amicus perito. Em todos os outros casos será a capacidade postulatória quesito inafastável 

da intervenção do amicus curiae. 

Essa conclusão parece decorrer por ser esse caso – intervenção coata ou provocada 

do amicus perito – a única que tem o condão de afastar as duas razões, indicadas por 

Dinamarco, para justificar a “indispensabilidade do advogado”. A primeira é a 

“conveniência técnica”,
1578

 que reside na capacitação profissional adequada, a qual seria 

compensada pelo interesse do magistrado (intervenção provocada) em ouvir certo ente na 

condição de amicus curiae. A segunda é a “conveniência psíquica de evitar atitudes 

passionais”,
1579

 que seria refreada pela limitada atuação processual que pode o amicus 

perito desempenhar no processo. 

As outras intervenções, amicus assistente, amicus custos legis e amicus perito 

(quando espontâneo), de alguma forma postulam em juízo, de sorte a ser imprescindível 

que sejam acompanhadas, na prática de atos processuais, de patrono profissional. 

 

6.4.7 Das custas processuais e sucumbência 

 

Como sequência da análise do procedimento de participação do amicus curiae no 

processo, não poderíamos deixar de traçar algumas considerações acerca da possibilidade 

                                                 
1578

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 294. 
1579

 Idem, v. 2, p. 295. 
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de vir essa figura a responder pelas custas do processo, de modo a indagar se em alguma – 

ou em que medida – pode o amigo da corte sucumbir. 

Com efeito, antes de adentrarmos no problema, cabe a fixação de algumas 

premissas. Segundo Dinamarco, custo do processo “é a designação generalizada de todos 

os itens entre os quais se distribuem os recursos financeiros a serem despendidos no 

processo. Engloba despesas processuais e honorários”.
1580

 As despesas processuais, de 

acordo com o mesmo autor,  

[...] abrange todos os itens do custo do processo que de algum modo são devidos 

e em algum momento serão devidos aos agentes estatais (Poder Judiciário, 

auxiliares da Justiça), mas não abrange os honorários advocatícios.
1581

 

Os honorários advocatícios, por sua vez, e seguindo as lições de Dinamarco, “são, 

em si mesmos, a remuneração devida aos profissionais da advocacia pela parte que os 

constitui”,
1582

 ou, ainda, em outro significado, é “a verba com que uma das partes deve 

reembolsar a outra pelas despesas suportadas ao remunerar seu próprio patrono na 

causa”.
1583

 

A sucumbência, assim, corresponde ao critério pelo qual se fixará a obrigação ou 

responsabilidade pelos custos do processo, isto é, pelos arts. 82 a 85 do CPC, o vencido 

deverá pagar os gastos do vencedor. Isso se dá porque “a vitória processual de quem tem 

razão deixaria de ser integral quando ele tivesse que suportar gastos para vencer”.
1584

 

Ademais, como ressalta Dinamarco, a sucumbência apenas reflete o princípio da 

causalidade, isto é, o responsável pelo custo do processo não é propriamente aquele que 

perde, e sim aquele que dá causa ao processo.
1585

 

Com isso, trazendo o problema para a intervenção do amicus curiae no processo, 

cabe indagar se ele pode sucumbir, e, caso possa, em que medida deverá ser 

responsabilizado pela sucumbência. 

Na Austrália, de acordo com Walker, há um debate acerca de ser ou não o amicus 

curiae imune a custas judiciais. De acordo com a autora, de um lado há aqueles que, diante 

da possibilidade de o amicus sustentar oralmente, não veem razão para que o amigo da 

corte não seja responsável pelas custas, uma vez que contribui ele para seu aumento. De 

outro lado, em consonância com posição defendida por Walker, há aqueles que, 

pretendendo encorajar a maior participação dos amici curiae, entendem que a possibilidade 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 651. 
1581

 Idem, v. 2, p. 651-652. 
1582

 Idem, v. 2, p. 652. 
1583

 Idem, ibidem. 
1584

 Idem, v. 2, p. 666. 
1585

 Idem, v. 2, p. 666-667. 
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de que venham a arcar com custas processuais criaria obstáculo significativo à sua 

atuação.
1586

 

Nos Estados Unidos, segundo Angell, o amicus curiae é livre do pagamento de 

taxas judiciais, seja porque seus gastos são ordinários e de menor importância, seja por sua 

atuação ser tida como uma questão de “graça judicial”, isto é, atua ele nos estritos limites 

em que é admitido em uma participação essencialmente efêmera.
1587

 

Na Itália, pelos apontamentos de Criscuoli, há tratamento diferenciado entre os 

casos de intervenção provocada e intervenção espontânea. Nos primeiros (“l´amicus di 

nomina giudiziaria”) predomina o senso de seu integral reembolso pelo lavor 

desempenhado. Nos últimos (“Il volunteer”) não há qualquer direito de reembolso das 

despesas efetuadas. No entanto, não lhe é exigido qualquer pagamento de taxa ou 

contribuição seja no requerimento de sua admissão, seja na submissão de seu memorial. 

Além disso, aquele que intervém voluntariamente também está excluído de qualquer 

sucumbência por apoiar, eventualmente, a parte que resultar perdedora.
1588

 

No Brasil, a doutrina parece ser contrária ao pagamento de custas processuais pelo 

amicus curiae; pelo menos é assim que se posicionam Del Prá,
1589

 Theodoro Júnior
1590

 e 

Scarpinella.
1591

 

Nesse sentido, salienta Del Prá:  

                                                 
1586

 “Retention of oral argument also raises questions of costs. At present, parties and interveners are at risk 

of a costs order if they are unsuccessful in litigation. One might ask why amici should be immune from a 

costs order. On the other hand, if we wish to encourage amici participation (as I do), then the possibility of 

exposure to a costs order will obviously be a significant deterrent. If participation is limited to written 

submissions, the costs issues, I contend, are mitigated. If oral participation is permitted, in my view there 

should be a presumption against costs order being made against an amicus, save in exceptional circumstances 

(such as where the amici causes significant and unnecessary delay or costs to other parties)” (WALKER, 

Kristen. Amici Curiae and Acess to Constitutional Justice: A practical perspective, p. 116). 
1587

 “The expenses incurred by one who appears as a friend of the court are trifling. He pays no court fee for 

filing of any motion for leave to appear or for actual appearance under the privilege accorded. No „costs‟ are 

assessed against the amicus who ends up on the losing side; he has only to meet the bill for printing his brief, 

ordinarily a nominal amount; The briefs thus filed, being addressed to fewer points, are commonly much 

shorter than those of record counsel” (ANGELL, Ernest. The amicus curiae American development of 

English institutions, p. 1023). 
1588

 “Il problema delle spese, per quanto concerne l‟amicus di nomina giudiziaria, è risolto nel senso del loro 

integrale rimborso, rimborso cui lo stesso soggetto ha diritto anche per le eventuali perdite subite in 

occasione ed a causa del suo incarico. Il volunteer, invece, non ha diritto ad alcun rimborso per le spese e le 

eventuali perdite cui à incorso in ordine al suo intervento. Egli, tuttavia, viene agevolato in quanto non è 

tenuto a pagare alcunché (tassa, diritto o contributo) per la presentazione della sua istanza di ammissione né 

per quella della sua „memoria‟. È stato, altresì, escluso, che, pur se egli abbia sostenuto una tesi collimante 

con quella della parte risultata perdente, non possono a lui addebitarsi, anche solo per un minimo, le 

conseguenze pecuniarie inerenti alla perdita della lite ed incombenti su quella parte” (CRISCUOLI, Giovani. 

Amicus curiae, p. 211-212). 
1589

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 149. 
1590

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 409. 
1591

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 538-

539. 
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[...] da participação não advirá condenação (a favor ou contra) nas verbas de 

sucumbência, porquanto esse terceiro, em nenhuma das hipóteses aqui tratadas, 

pode ser considerado efetivamente vencedor ou vencido com relação ao pedido 

principal. Na verdade, sua atuação não é vinculada a qualquer das partes. Não 

postula nada, nem tampouco assiste a uma das partes. Age imediatamente em 

benefício da justiça (embora mediatamente possa estar vinculado a algum outro 

interesse), e a decisão, qualquer que seja, não poderá ser tida como “favorável” 

ou “contrária” a esse terceiro. Aliás, em última análise, pode-se dizer que ele 

seria vencedor sempre que houvesse qualquer decisão, porquanto auxilia a corte 

na sua função jurisdicional.
1592

 

Com isso, pontua o autor que o amigo da corte bem pode apresentar informações ou 

mesmo provas que venham a sustentar determinada tese jurídica a favor ou contra certa 

parte, mas, mesmo saindo perdedora a parte por ele suportada, o fato de ele nada ter 

postulado, somando à sua atuação em benefício da corte, resultaria na impossibilidade de 

sua condenação em custas.
1593

 

Theodoro Júnior, na mesma linha, sublinha que  

[...] o amicus curiae é um colaborador do juízo, razão pela qual se encontra 

dispensado do pagamento de custas, despesas e honorários processuais. 

Entretanto, ressalta-se que ele poderá se condenado como litigante de má-fé 

(NCPC, art. 79), se incidir numa das hipóteses do art. 80.
1594

 

Scarpinella, tratando do problema, comenta não ser possível a aplicação do art. 32 

do CPC/1973 (atual art. 94), ao amicus curiae. Isso se dá, na sua visão, porque  

[...] as razões que justificam o ingresso do amicus em juízo, acreditamos, são 

totalmente diversas daquelas que movem o assistente, pelo que deve ser afastada 

aquela diretriz normativa. Ele não ingressa em processo alheio, vimos repetindo 

isso insistentemente, para tutelar direito “seu” da mesma forma como o faz o 

assistente. Mas, bem diferentemente, para criar condições para o proferimento de 

melhor decisão jurisdicional, ainda que, para tanto, acabe sendo movido por um 

interesse jurídico especial, que optamos por designar de “interesse 

institucional”.
1595

 

Com efeito, apesar das posições contrárias ao pagamento de custas pelo amigo da 

corte, fato é que de sua participação no processo resultarão gastos. Como acentua 

Dinamarco, “o processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solitário e coexistencial, realizado de modo altruísta por 

membros da comunidade e sem custos para quem quer que fosse”.
1596

 O amicus curiae, 

certamente, não é parte principal da demanda, mas sua intervenção acarretará maior 

dispêndio de tempo, e não raramente de dinheiro.  

                                                 
1592

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 149. 
1593

 Idem, ibidem. 
1594

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 409. 
1595

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 539. 
1596

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 650. 
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De fato, como já se salientou, o amigo da corte, em suas diversas naturezas 

jurídicas, poderá desempenhar uma série de poderes processuais como apresentação de 

memoriais, sustentação oral, produção de provas e, até mesmo, recorrer em certas 

hipóteses, situações essas em que, sem dúvida, ocorrerão gastos.  

Não é por menos que mesmo autores contrários à atribuição de custas processuais 

ao amicus curiae excepcionam seus posicionamentos em certos casos. Del Prá, por 

exemplo, aponta que essa regra (isenção do amicus do pagamento de custas), quando 

diante de incidente processual ou recurso a que tenha o amicus curiae dado causa, por ser 

ele, nitidamente, vencedor ou vencido, conduzirá a que possa ser condenado no pagamento 

de despesas.
1597

 

Scarpinella, por sua vez (ao que nos parece trazendo as considerações de Criscuoli 

para o Brasil), interpreta as custas de acordo com o modo pelo qual intervém o amicus no 

processo. Segundo ele, sendo a intervenção provocada ou coata, isto é, determinando o juiz 

sua oitiva, a parte sucumbente deverá ser responsabilizada pelos gastos do amicus curiae, 

inclusive eventuais honorários advocatícios, pela aplicação da regra geral do art. 85 do 

CPC. Além disso, eventuais adiantamentos ligados à intervenção do amicus curiae 

estabelecidos pelo juiz, por força do art. 82, § 1.º, deverão ser arcados pelo autor. Por fim, 

reafirma Scarpinella seu raciocínio, pela aplicação do art. 91 pelo qual as despesas dos atos 

praticados pela Fazenda Pública, Defensoria Pública e Ministério Público serão pagas ao 

final pelo vencido.
1598

 

                                                 
1597

 “Entretanto, é possível que a intervenção do amicus curiae dê origem a um incidente processual ou 

mesmo a um recurso, passível de gerar condenação no pagamento das despesas (CPC, art. 20, § 1.º). Frise-se: 

das despesas, e não dos honorários advocatícios, que somente serão devidos com a decisão que puser fim ao 

processo. Assim, caso qualquer das partes impugne a intervenção do amicus curiae, caberá ao juiz decidir a 

questão incidente por meio de decisão interlocutória, desafiável por recurso de agravo. Ou seja, poderá haver 

incidente e recurso, nos quais o amicus curiae poderá sair-se vencedor ou vencido. E, nesses casos, haverá 

condenação do vencido ao pagamento somente das despesas eventual e efetivamente realizadas no incidente 

ou no recurso” (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação 

democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 150). 
1598

 “Nesses casos, quando se tratar de intervenção provocada, pensamos que o sucumbente deverá se 

responsabilizar por eventuais gastos do amicus curiae, inclusive – e se for o caso – dos honorários de seu 

advogado (art. 20, caput, do CPC). E eventuais adiantamentos de custas deverão correr a cargo do autor. 

Acreditamos que à espécie deve ter aplicação o art. 19, § 2.º, do CPC, pelo qual o autor deve adiantar as 

despesas dos atos processuais cuja prática seja determinada de ofício pelo juiz ou a pedido do Ministério 

Público, e o art. 27, segundo o qual as despesas dos atos processuais praticados a pedido do Ministério 

Público serão pagas pelos vencidos” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil 

brasileiro: um terceiro enigmático, p. 539). 
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De outro lado, sendo o caso de intervenção espontânea, não vislumbra o autor 

qualquer possibilidade de que as partes assumam os custos eventualmente ocasionados 

pelo amicus curiae.
1599

 

Com respeito à posição do autor, não nos parece acertado o entendimento de que as 

partes devam custear despesas do amicus curiae como uma decorrência de ser este um 

gasto determinado de ofício ou a requerimento do juiz, mesmo que seja esse um caso de 

amicus perito cuja iniciativa de intervenção tenha partido do juízo. A razão para tanto é 

não só o caráter altruísta da participação do amicus perito, o qual se desvincularia da 

remuneração,
1600

 mas também de sua maior liberdade de atuação, não comprovando fatos, 

mas opinando. Some-se a isso a falta de razoabilidade em impor às partes que arquem com 

tais gastos. Imagine-se, por exemplo, que o STF, no HC 82424/RS, tivesse consultado o 

Professor Celso Lafer (intervenção provocada), e não como efetivamente ocorreu, a 

apresentação voluntária, pelo professor, de seu parecer, que foi admitido na condição de 

amicus curiae. Caso se determinasse que as partes custeassem a manifestação de um 

especialista de tal envergadura, restaria evidenciado um desproporcional aumento de 

despesas, muito provavelmente contrário à vontade das partes. Numa tal situação, 

começariam a surgir dúvidas, como, por exemplo, a necessidade, antes da manifestação, e 

à luz do regime jurídico dos peritos, de que o amicus curiae apresente proposta de 

honorários.  

Com isso, parece-nos mais seguro ignorar, para fins do estabelecimento de custas, a 

origem da iniciativa para a intervenção do amicus curiae (provocada ou espontânea) e 

focar em sua natureza jurídica aliada aos poderes que efetivamente desempenhar no 

processo.  

O amicus perito, por exemplo, como auxiliar do juízo, e sem interesses na causa, 

em seu agir verdadeiramente altruísta, não deverá ser ressarcido de seus gastos, pois a 

contrapartida que deseja é bem outra, ou seja, ele atua pela deferência, prestígio ou mesmo 

                                                 
1599

 “Nos casos de intervenção espontânea, não vemos como carrear às partes, mesmo ao vencido, qualquer 

responsabilidade pelo custo, dado o caráter suplementar da atuação do amicus, que caracteriza aquela atuação 

processual” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático, p. 539). 
1600

 Deste tema tratou-se em tópico anterior referente à natureza jurídica do amicus perito. Naquela sede 

apontamos o posicionamento de Bisch, Del Prá e Didier contrários à percepção de honorários pelo amicus 

curiae, sendo esta uma característica que, segundo os autores, distinguiria os dois institutos. Cf. DIDIER JR., 

Fredie Souza. A intervenção judicial do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (art. 89 da Lei 

Federal 8.884/1994) e da Comissão de Valores Mobiliários (art. 31 da Lei Federal 6.385/1976), p. 154; 

BISCH, Isabel da Cunha. O amicus curiae, as tradições jurídicas e o controle de constitucionalidade: um 

estudo comparado à luz das experiências americana, europeia e brasileira, p. 121; DEL PRÁ, Carlos Gustavo 

Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, p. 116. 
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a honra em colaborar com a corte. Com isso, diante de sua natureza jurídica e de seus 

parcos poderes processuais, entendemos não ser cabível sua condenação nas verbas de 

sucumbência, nem que seja ressarcido de qualquer gasto que tenha com sua participação 

processual. 

No entanto, e como não poderia deixar de ser, mesmo ele pode, em certas 

circunstâncias, assumir a condição de parte, se, por exemplo, incorrer em litigância de má-

fé. Nesse caso, não apenas poderá recorrer, mas participará, sem dúvida, das despesas, 

honorários advocatícios e multas, tal qual o perito. 

No caso do amicus assistente, interessa analisarmos as disposições destinadas à 

assistência. Prevê o art. 94 do CPC
1601

 haver responsabilidade do assistente por despesas 

processuais em proporção à sua atuação em juízo. Essas custas, de acordo com Theodoro 

Júnior e Fux,
1602

 são devidas porque o assistente se sujeita “aos ônus ou encargos que 

tocam ao assistido”.
1603

 Ademais, como ressaltam Scarpinella
1604

 e Gajardoni,
1605

 o citado 

artigo faz apenas menção às custas, de modo que a interpretação que deve ser dada à 

expressão deverá excluir honorários de advogado (art. 85) e outras despesas (art. 84). 

O amicus assistente, como já vimos, tem a mesma natureza jurídica da assistência, 

podendo sustentar oralmente, participar da instrução no que toca aos fatos legislativos e, 

até mesmo, recorrer na medida do seu interesse no caso do § 3.º do art. 138 do CPC. 

Diante dessa participação, parece-nos que haverá incursão sua em gastos processuais, 

devendo, portanto, responder pelas custas a que der causa, tal qual o assistente. 

Ademais, não há que falar, nessa intervenção – justamente pela representação direta 

de interesse jurídico “seu” –, em qualquer reembolso das despesas que derivarem de sua 

participação. Esse caso evidencia a impropriedade de se pretender reembolsar as custas do 

amicus de acordo com a iniciativa de sua intervenção. Imagine-se, por exemplo, que o 

amicus assistente, tendo sua intervenção provocada ou coata, recorresse da decisão final. 

Assim sendo, deverá o “assistido” sucumbente responder pelos gastos do amicus ainda que 

tenha se oposto à interposição de recurso? 

A resposta parece ser negativa pela razão de ser a atuação do amicus assistente 

animada por um interesse próprio, ou seja, seu recurso não se dá na tutela de um interesse 

                                                 
1601

 Art. 94.  Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à 

atividade que houver exercido no processo. 
1602

 FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (aspectos do Instituto), p. 11. 
1603

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 362. 
1604

 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado, p. 106. 
1605

 Cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA 

JR., Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo. 
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indisponível ou mesmo em benefício da corte, mas, pelo contrário, o amicus recorre, aqui, 

cuidadoso dos potenciais efeitos que a tese jurídica, os motivos determinantes, ou os 

precedentes, puderem ter sobre sua esfera jurídica. 

Também o amicus custos legis, exercendo farta gama de poderes processuais, 

incorrerá em custas. No entanto, sua atuação é protetiva de interesses jurídicos 

institucionais, o que, aliado a um conjunto restrito de entes que podem atuar nessa 

condição, conduz a que seja possível a aplicação do art. 91 do CPC,
1606

 ou seja, as custas a 

que der causa serão pagas, ao final, pelo vencido. 

 

6.4.8 Da coisa julgada e justiça da decisão  

 

Outro tema, inserido no procedimento de atuação do amicus curiae, é sua relação 

com a coisa julgada e a justiça da decisão. Assim, importa, antes de tudo, estabelecer um 

conceito de coisa de julgada, que, segundo Dinamarco, é “um estado de segurança jurídica 

quanto às relações entre os que litigam no processo, a coisa julgada material incide sobre 

os efeitos da sentença de mérito, mas não é, ele também, um efeito desta”.
1607

 Portanto, 

cabe indagar se o amicus curiae estará sujeito a essa “capa protetora” que imuniza os 

efeitos produzidos pela sentença. 

De acordo com Lowman,
1608

 Walbolt,
1609

 Smallman,
1610

 Covey
1611

 e Scarpinella,
1612

 

nos Estados Unidos, na maioria dos casos, está o amicus curiae livre dos efeitos da coisa 

                                                 
1606

 Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. 

§ 1.º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por 

aquele que requerer a prova. 

§ 2.º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, 

eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do 

adiantamento a ser feito pelo ente público. 
1607

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 309. 
1608

 “Because the amicus curiae generally lack party status or the ability to control the course of litigation, the 

private amici can, in most instances, participate in the suit free of the effects of res judicata. In this sense, the 

amicus may freely raise he same issues and arguments in subsequent litigation, thus potentially saving a 

wider group of its members or general public. The importance of the amici curiae‟s ability to evade res 

judicata in the development of new law should be understated. One can only grimace at the thought of the 

American Civil Liberties Union or the civic groups, acting as amici, being precluded from raising 

unsuccessful arguments; there is always the chance that today‟s unsuccessful argument may eventually gain 

favor within the judiciary and become tomorrow‟s law” (LOWMAN, Michael K. The litigating amicus 

curiae: when does the party begin after the friends leave?, p. 1261).  
1609

 “The amicus advocacy avoided the doctrine of res judicata in minority groups‟ efforts to establish new 

law, and it was sometimes a means of rectifying weakness in the legal talent of the party with whose interest 

amicus was aligned” (WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?, p. 273). 
1610

 “Freed from the constraints of res judicata that would ordinarily bind a party, many an amicus has found 

it difficult to terminate the download before all the data is on the page” (SMALLMAN, David B. Amicus 

Practice: New Rules for Old Friends, p. 30). 
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julgada. As razões para isso são, segundo os autores: (1) não ter o amicus curiae a 

condição de parte, não podendo, portanto, controlar o desenrolar da relação processual;
1613-

1614
 (2) não ter o amicus o mesmo interesse de um terceiro interveniente, ou seja, enquanto 

o terceiro é interessado no objeto do processo, sendo afetado pelo provimento final do 

julgamento, o amicus, de outro lado, tem “interesse” diferenciado, que pode consistir em: 

ter um processo pendente em que se debata questão similar; a existência de um específico 

interesse público; a proteção de interesse de incapazes; o desejo de obstar propósito 

colusivo das partes; indicar eventuais erros à corte ou proteção do réu em processos 

criminais;
1615

 (3) o amicus parece ligar-se muito mais a um modo de complementação de 

representação política de certos grupos minoritários que buscam influenciar a produção de 

novas leis.
1616

 

Diante disso, para a doutrina americana, não está o amicus curiae submetido à coisa 

julgada, ou seja, na visão dos autores isso significa que ele é livre para levantar os mesmos 

argumentos em processos consecutivos, de modo que não deve ser menoscabada a 

influência do amigo da corte sobre o desenvolvimento de novas leis, uma vez que o 

argumento perdedor de hoje pode vir a ganhar o favor das instâncias judiciárias, tornando-

se a lei de amanhã. 

No entanto, como bem ressalta Covey – e agora explicamos por que apenas na 

maioria dos casos está o amicus livre da coisa julgada –, tomando o amigo da corte um 

                                                                                                                                                    
1611

 COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 31. 
1612

 “Vale a pena destacar que alguns textos da doutrina norte-americana enfrentam expressamente o 

problema da vinculação, ou não, do amicus curiae à coisa julgada. A tendência que observamos é a de 

destacar que uma das „vantagens‟ da intervenção do amicus, ao menos se comparada com algumas das 

espécies de intervenção de terceiro conhecidas por aquele ordenamento, é que ele, amicus, não fica sujeito à 

coisa julgada. O amicus pode, justamente por isso, reapresentar, em processo futuro, os mesmos argumentos 

e as mesmas informações que, em processo anterior, foram examinadas e rejeitadas” (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 532). 
1613

 LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave?, 

p. 1261. 
1614

 SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends, p. 30. 
1615

 “An amicus is not a party to the suit and is not bound by the resulting judgment. But if the amicus takes 

an active part in the law suit, such as making motions, he may be found to have become a party. Neither is 

the amicus an intervener. There are two principal distinctions between the intervener practice and the amicus 

practice, and the first flows from the second. In a intervention, the intervening party is bound by the resulting 

judgment; an amicus is not bound in any way except by the precedent of the case. The principal difference 

between the two lies in the requirement of interest of each. To act as an amicus, one must have some interest 

in the outcome of the suit. This interest may consist in being the attorney of record in a pending suit 

involving similar questions, a specific public interest, the desire to protect a minor‟s estate, the desire to 

prevent a collusive suit, pointing out error to the court, or the protection of a criminal defendant. However, to 

intervene, one must have a direct interest in the res of the suit. There must be an interest in the subject-matter 

of the litigation of such a nature that he will gain or lose by the direct legal operation of the judgment” 

(COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 31). 
1616

 WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts?, p. 273. 
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papel mais ativo no processo, sua atuação bem pode conduzir a que seja visto como uma 

parte, o que, consequentemente, abala os argumentos que o livrariam daqueles efeitos.
1617

 

Considerando o problema no Brasil, Scarpinella, em sua sistematização do amicus 

curiae, divide sua análise em dois momentos: um considerando os limites objetivos da 

coisa julgada e outro os limites subjetivos. 

Quanto ao primeiro momento, isto é, os limites objetivos da coisa julgada, salienta 

o autor que o objeto litigioso não diz respeito ao amicus pela razão de não ter ele qualquer 

interesse “seu” em disputa.
1618

 Com isso, tanto quanto o assistente, não ficará o amicus 

curiae submetido aos limites objetivos da coisa julgada. Nisso salienta o autor ser 

compatível a aplicação, ao caso, do entendimento dominante no que toca à assistência, que, 

segundo Dinamarco, é aquele de que a delimitação objetiva, por em nada ser impactada 

pela intervenção do assistente, dará ensejo, consequentemente, à formação de coisa julga 

como se a intervenção nunca tivesse ocorrido.
1619

 

Com efeito, como pontua Scarpinella,  

[...] se o amicus curiae, destarte, é um total estranho ao objeto do processo 

(porque a relação jurídica, tal qual deduzida, não lhe diz respeito na sua própria 

esfera de direitos), a conclusão a que devemos chegar é que ele, amicus não pode 

ficar adstrito à coisa julgada naqueles casos em que seja proferida uma decisão 

de mérito.
1620-1621

 

Quanto ao segundo momento, qual seja os limites subjetivos da coisa julgada, 

busca-se saber se o sujeito amicus curiae fica vinculado à imutabilidade da decisão 

jurisdicional de mérito. 
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 COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court, p. 31. 
1618

 “Não há como deixar de reconhecer que o objeto litigioso é estranho ao amicus porque ele não tem 

qualquer interesse „seu‟, muito menos no sentido tradicional e individual do termo, na causa em que 

intervém. O objeto litigioso do processo não lhe diz respeito em nenhuma medida. Como vimos assinalando, 

o que justifica sua intervenção é a tutela de uma específica situação de direito material previamente 

valorizada pela lei – daí o conceito de interesse institucional que propusemos –, mas que não se confunde 

com os interesses (direitos) que o amicus tem condições de usufruir diretamente, como sujeito de direito. Ele, 

a bem da verdade, é muito mais um portador desses interesses a juízo do que, propriamente, um seu fruidor. 

Por isso, vale sempre a pena enfatizar, a imprestabilidade ou, quando menos, a inconveniência da aplicação 

do conceito de „interesse jurídico‟, do ponto de vista tradicional, para descrever e sistematizar realidades que 

não se amoldam ao amicus curiae” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: 

um terceiro enigmático, p. 529). 
1619

 “O que legitima o terceiro a intervir como assistente é a titularidade de uma situação jurídica conexa ou 

dependente da res in judicium deducta (p. ex.. o devedor principal na causa em que figura como réu o seu 

fiador), mas quando intervém ele não provoca julgamento principaliter sobre qualquer relação jurídica sua. 

Consequentemente, os efeitos substanciais diretos da sentença serão sempre aqueles que ela teria se o terceiro 

não tivesse ingressado na relação processual. A coisa julgada que sobre esses efeitos se formar terá a mesma 

delimitação objetiva que teria sem essa intervenção” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Intervenção de 

terceiros, p. 37-38). 
1620

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 530. 
1621

 “Assim, como o „objeto litigioso‟ é totalmente estranho ao amicus, ele não fica sujeito à coisa julgada 

material. O objeto litigioso é, para ele, repetimos, tão só um referencial de intervenção, mas que não lhe diz 

respeito no sentido tradicional do termo em que as questões relativas à coisa julgada são postas” (BUENO, 

Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 531). 
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Scarpinella, então, entende que se aplica, aqui, a disposição do atual art. 506 do 

CPC,
1622

 de modo que a questão sequer existiria para o amicus curiae, uma vez que ele não 

titulariza qualquer direito no processo em que atua. Nas palavras do autor:  

[...] vale frisar, ainda aqui, que toda a doutrina concebida “tradicionalmente” 

relativa aos demais temas do “interesse jurídico” e da “intervenção de terceiros” 

toma como ponto de partida o tema da coisa julgada e da imutabilidade do 

comando da sentença. Importante destacar, no que diz respeito ao amicus, que 

essa problemática simplesmente não se põe porque a intervenção do amicus não 

envolve nenhuma questão relativa à titularidade de algum direito no processo em 

que pretende atuar. Muito diferentemente, o que o move para dentro do processo, 

o que legitima sua intervenção, são direitos ou interesses que não são seus do 

ponto de vista subjetivo, mas que lhe dizem respeito apenas e tão somente 

institucionalmente.
1623

 

Logo, conclui o autor que não há qualquer impedimento, diante da coisa julgada 

que se formar no processo de que participou o amicus curiae, de que ocorram novas 

intervenções ou mesmo eventual propositura de ação coletiva pelo amigo da corte.
1624

  

Não há como reconhecer, mesmo que analisada a questão do ponto de vista 

subjetivo, em que condições possa ficar o amicus curiae sujeito à coisa julgada. 

A razão é a mesma sobre a qual temos insistido. Não há nada “seu” deduzido em 

juízo pelo que nada do que for decidido no processo lhe diz respeito 

diretamente.
1625

 

A par da coisa julgada, outro ponto que importa analisar é a relação entre o amicus 

curiae e a justiça da decisão, eficácia da intervenção ou Interventionswirkung. De acordo 

com Dinamarco, a justiça da decisão  

[...] trata-se de autêntica eficácia preclusiva da coisa julgada e não da res 

judicata em si mesma. Em virtude dela, ficará o assistente preso ao julgamento 

pronunciado inter alios, na medida em que venha a ser relevante em eventual 

causa ulterior na qual ele figure como parte principal.
1626-1627

   

                                                 
1622

 Art. 506.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 
1623

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 533. 
1624

 Assim, nas palavras do autor, “mesmo um eventual julgamento de mérito na ação individual em que 

interveio o amicus curiae não é óbice para sua ação coletiva, dada a total descoincidência dos elementos de 

uma e de outra ação. A coisa julgada desfavorável à tese que, doravante como autor, ele buscará tutelar será, 

no máximo, um elemento de persuasão a mais que poderá, conforme o caso, influenciar a formação da 

convicção do magistrado oficiante na ação coletiva. Não, no entanto, operar como pressuposto processual 

negativo, obstativo da nova demanda. Justamente porque ele é nova” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 

curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 518). 
1625

 Idem, p. 533. 
1626

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros, p. 38. 
1627

 “Como imutabilidade dos efeitos da sentença, garantida superiormente pela Constituição com vista à 

estabilidade da tutela jurisdicional representada por esses efeitos, a coisa julgada incide somente sobre a parte 

dispositiva da sentença, onde se determinam os efeitos desta, e não sobre os motivos. Chama-se eficácia 

preclusiva o poder, que a própria coisa julgada tem, de impedir qualquer discussão sobre os pontos cuja 

solução (entre os motivos da sentença) constitui a base que dá apoio e legitima o julgamento da causa. A 

eficácia preclusiva é instrumento de defesa da própria coisa julgada, na medida em que impede a remoção de 

sua base sustentadora: seria mera ilusão declarara estável o decisum mas permitir que se rediscutisse, com 

efeitos sobre ele, os motivos que o embasam” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Intervenção de terceiros, p. 

38). 
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Nas palavras de Neves, “por justiça da decisão a doutrina corretamente entende os 

fundamentos fáticos e jurídicos que motivam a sentença”.
1628

 

Para Scarpinella, sendo a eficácia preclusiva “uma questão de política legislativa”, 

tal exceção à regra de que a imutabilidade recai apenas sobre o dispositivo, não poderia se 

aplicar ao amicus curiae por falta de previsão legislativa expressa.
1629

 De acordo com o 

referido autor,  

[...] ainda que pensemos, com boa parte da doutrina, que a vinculação do 

assistente (simples ou litisconsorcial) à justiça da decisão justifica-se pela 

própria razão de ser daquela modalidade interventiva e não por mera ficção legal, 

porque é na fundamentação que o juiz analisa a relação jurídica de que faz parte, 

direta ou indiretamente, o assistente, não nos parece que o mesmo raciocínio 

tenha qualquer valia para o amicus curiae. Não, pelo menos, no sentido de 

vinculá-lo ao caso em que ele interveio, sendo-lhe vedada a discussão daquele 

assunto em futuros processos.
1630

 

No mesmo sentido posiciona-se Cabral, uma vez que, segundo o autor, o amicus 

curiae apresenta uma peculiar diferença perante as intervenções de terceiro em geral, qual 

seja os terceiros buscam escapar dos reflexos da sentença, coisa que não diz respeito ao 

amicus. Então, conclui o autor que  

[...] o amicus curiae não se sujeita a esta preclusão resultante da coisa julgada, 

podendo livremente discutir a matéria que motivou sua intervenção em outros 

processos.
1631

 

Schmidt, igualmente, considerando a intervenção do Inpi, ou seja, a intervenção 

regida pela Lei 9.279/1996, considera que, apesar de poder desempenhar certos poderes 

processuais, não é ele sujeito aos efeitos da intervenção.
1632

 Na mesma esteira parece ser a 

posição de Requião, para quem o efeito do trânsito em julgado da decisão na ação de 

nulidade de patente afeta o Inpi na exata medida em que, pelo § 2.º do art. 57 da citada lei, 

deverá o ente publicar a anotação nos registros para conhecimento de terceiros e nada 

mais.
1633

 

Batista, por sua vez, traz interessantes considerações sobre o assunto, de modo que 

parece se posicionar no sentido de não ser possível a aplicação da “justiça da decisão” aos 

casos de amicus curiae.
1634

 Com efeito, a autora, identificando o fundamento da admissão 

desse terceiro como a busca pela determinação da orientação da jurisprudência sobre certo 

                                                 
1628

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 280. 
1629

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 531. 
1630

 Idem, ibidem. 
1631

 CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro 

especial, p. 20. 
1632

 SCHMIDT, Lélio Denícoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente ou 

litisconsorte?, p. 214. 
1633

 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, v. 1, p. 355. 
1634

 BATISTA, Lia Carolina. Assistência no processo civil brasileiro, p. 73. 
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tema, indica a posição de Dinamarco, para quem a mera afinidade de questões não teria o 

condão de vincular o interveniente à “justiça da decisão”, uma vez que a eficácia que tal 

decisão poderá ter sobre eventuais outras demandas é somente a formação de um 

precedente jurisprudencial.
1635

 

Com efeito, discorda a autora da posição de Dinamarco não quanto ao resultado 

mas quanto à fundamentação. De acordo com o referido autor, a vinculação à “justiça da 

decisão” residiria na “relação de prejudicialidade entre a relação jurídica tratada no 

processo e aquela da qual faça parte o assistente”.
1636

 Por sua vez, para Batista, 

diferentemente, o fundamento da “justiça da decisão” resta sobre o regime da coisa 

julgada.
1637

 Assim sendo, um terceiro poderia intervir no processo não apenas por manter 

vínculo de prejudicialidade-dependência com o objeto do processo, mas, em sentido mais 

lato, pela formação de um precedente desfavorável, o que conduz a que o fato de não se 

vincular à “eficácia da intervenção” não reside na inexistência de relação de 

prejudicialidade, mas sim no mesmo fundamento que norteia a “eficácia preclusiva da 

coisa julgada” nas ações coletivas, isto é, em outras palavras, a “justiça da decisão” busca a 

higidez da coisa julgada, e, por conseguinte, a impossibilidade de rediscussão de questões 

que possam macular o julgado anterior, criando conflito de ordem prática. A demanda 

coletiva, nesse sentido, não impede o ajuizamento de ações individuais em que seja 

renovada a discussão sobre as mesmas questões, o que bem pode resultar em que a 

conclusão no caso específico seja diversa. Nisso não há problema algum, pois, como 

pontua Leonel,  

[...] a demanda será outra e não haverá modificação daquilo que foi julgado 

anteriormente, não havendo sentido falar-se em incidência da coisa julgada, 

tampouco de sua eficácia preclusiva, verificando-se somente o conflito lógico de 

julgados e não o conflito prático.
1638

 

Em resumo, é possível sintetizar a posição doutrinária, até aqui, com as seguintes 

palavras de Scarpinella:  

[...] mesmo que entendamos que o que pode mover o amicus a um determinado 

processo é evitar a criação de um “precedente” que seja prejudicial aos seus 

interesses institucionais, a rejeição da tese que sustenta não tem qualquer relação 

com a justiça da decisão de que trata o art. 55 do Código de Processo Civil (atual 

artigo 123); ele não ficará vinculado ao que for decidido por esse fundamento, o 

que não quer dizer, frisamos, que a decisão, como fato que é, não lhe seja 

desfavorável.
1639

 

                                                 
1635

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, p. 354. 
1636

 Idem, ibidem. 
1637

 BATISTA, Lia Carolina. Assistência no processo civil brasileiro, p. 73. 
1638

 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo, p. 269. 
1639

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático,  p. 532. 
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De outro lado, há autores que parecem admitir a possibilidade de que o amicus 

venha a ficar limitado pela coisa julgada. Logo, partindo do pressuposto de que a 

intervenção regida pela Lei 9.469/1997 é um caso de amicus curiae, e, considerando os 

apontamentos de Cunha, é possível verificar dois cenários quando da intervenção das 

pessoas jurídicas de direito público. De um lado, quando sua atuação for limitada, 

restringindo-se a esclarecer questões de fato e de direito, ou juntando documentos, não 

adquirirá, este terceiro, segundo o autor, a condição de parte, não sendo, portanto, atingido 

pela coisa julgada. No outro extremo, interpondo recurso (art. 5.º da Lei 9.469/1997), 

adquirirá o interveniente condição de parte, sendo, então alcançado pela coisa julgada 

material.
1640

 

Deveras, como não poderia deixar de ser, cabe tecermos algumas notas diante das 

considerações que traçamos entre a coisa julgada e as modalidades de amigo da corte, em 

suas diversas naturezas jurídicas, por nós indicadas em tópicos anteriores. 

De fato, o raciocínio, até agora desenvolvido, qual seja não ficar o amicus curiae 

sujeito à coisa julgada ou à justiça da decisão, parece-nos de todo acertado até o período 

imediatamente anterior à vigência do novo Código de Processo Civil, sendo, diante do 

novel texto processual, necessário traçar outras considerações.  

Essa revisitação da solução envolvendo a coisa julgada e os terceiros, que parece se 

encontrar, de certa forma, consolidada na doutrina, deve-se aos princípios norteadores da 

Lei 13.105/2015, que, voltados à segurança jurídica e à isonomia, deram nova leitura aos 

precedentes judiciais. Esse posicionamento fica bastante claro na exposição de motivos em 

que a Comissão salienta que  

[...] posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da 

mesma norma jurídica, leva a que os jurisdicionados que estejam em situações 

idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas por 

decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. Esse fenômeno fragmenta o 

sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na 

sociedade.
1641

 

                                                 
1640

 “Se a pessoa jurídica de direito público ingressar numa demanda qualquer, já se viu que sua atuação é 

bastante limitada, não adquirindo a condição de parte. Nesse caso, não será alcançada pela coisa julgada 

material, porquanto a res judicata somente atinge as partes do processo, não beneficiando nem prejudicando 

a Fazenda Pública interveniente (CPC, art. 472). É que, no particular, não houve aquisição da condição de 

parte, tendo sua participação se limitado a esclarecer questões de fato e de direito, bem como a juntar 

documentos ou memoriais reputados úteis ao exame da lide. Com a interposição de recurso, a pessoa jurídica 

de direito público adquire, por sua vez, a condição de parte, passando a ser titular de direitos, poderes, ônus, 

faculdades e deveres. Passando a ostentar a condição de parte, será, então, alcançada pela coisa julgada 

material, não podendo rediscutir o desfecho dado pelo juiz em qualquer outra demanda que envolva as 

mesmas partes” (CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em juízo, p. 143). 
1641

 Cf. Exposição de motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil. 
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Portanto, parece-nos que, pelo novo Código de Processo Civil, deu-se um passo no 

sentido de não se admitirem conflitos lógicos, e não mais somente práticos, entre 

processos. 

As razões para tanto não se limitam à exposição de motivos da nova lei, mas se 

somam à busca de maior celeridade processual na criação do incidente de julgamento 

conjunto de demandas repetitivas, que, notavelmente, afeta profundamente os processos 

individuais, objetivando, essencialmente, evitar conflitos lógicos entre julgados. Exemplos 

disso são: a suspensão dos processos individuais (art. 313, IV, CPC); a improcedência 

liminar do pedido que contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas (art. 332, III, CPC); o cumprimento provisório de sentença se em 

conformidade com julgamento de casos repetitivos (art. 521, IV, CPC); o dever dos juízes 

em observar acórdãos de resolução de demandas repetitivas (art. 927, III, CPC); a eventual 

modulação de efeitos na mudança de tese fixada em julgamento de casos repetitivos (art. 

927, § 3.º, CPC); e a negação de provimento a recurso contrário a entendimento fixado em 

resolução de demandas repetitivas (art. 932, IV, “c”, CPC). 

Ademais, a leitura conjunta do amicus curiae e do incidente de demandas 

repetitivas mostra claramente a comunicação entre os dois institutos. Prevê o art. 983 do 

CPC
1642

 a oitiva, pelo relator, dos interessados na controvérsia, os quais poderão, inclusive, 

juntar documentos, sustentar oralmente (art. 984, II, “b”)
1643

 e recorrer da decisão final (art. 

138, § 3.º, CPC), e prevê ainda o legislador o cabimento de reclamação no caso de não 

aplicação da tese fixada (art. 985, § 1.º)
1644

 e a reunião para julgamento conjunto de causas 

que possam gerar risco de decisões conflitantes (art.55, § 3.º, CPC).  

                                                 
1642

 Art. 983.  O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com 

interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de 

documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em 

seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.  

§ 1.º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos 

de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 

§ 2.º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. 
1643

 Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem: 

I – o relator fará a exposição do objeto do incidente; 

II – poderão sustentar suas razões, sucessivamente: 

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos; 

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 

2 (dois) dias de antecedência. 

§ 1.º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado. 

§ 2.º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese 

jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. 
1644

 Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

§ 1.º Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. 
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Portanto, o legislador mostrou extremo cuidado para que não apenas conflitos 

práticos sejam evitados, mas também os lógicos. Isso fica evidenciado no fato de o amicus 

curiae poder recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, situação inédita no direito brasileiro, pela qual se cria um recurso fundado 

exclusivamente na fundamentação, nos motivos da decisão. Não é por menos que, quando 

falamos dos poderes instrutórios do amicus curiae, demos tanta ênfase à diferenciação 

entre fatos adjudicativos e fatos legislativos. Repise-se, o amicus assistente, quando 

recorre, não se interessa, de modo algum pelo bem da vida que está em jogo no processo 

em que interveio, mas, pelo contrário, seu interesse reside, exclusivamente, nos motivos, 

na fundamentação, na tese jurídica que se trata de fixar. 

Nisso, repita-se, reside o interesse do amicus curiae, mais especificamente o 

interesse do amicus assistente, isto é, na determinação da tese jurídica que se está a formar, 

tendo em vista a preservação de seu interesse num contexto que privilegie a segurança 

jurídica, a igualdade de tratamento e a economia de esforços (equality of treatment, 

predictability e economy of efforts). 

Por isso, parece-nos de todo compatível que, ao se aplicar, nos casos concretos, a 

tese fixada no incidente de resolução de demandas repetitivas, não possa o amicus 

assistente rediscutir todos os motivos que conduziram à fixação da tese jurídica, quando 

tenha participado do processo paradigma, incidindo, então, sobre ele, a “justiça da 

decisão”, ou a “eficácia preclusiva da coisa julgada” como corolário lógico ou 

consequência natural de sua participação, em pleno contraditório, na determinação da tese 

jurídica que, agora, incide sobre seu caso.  

Por derradeiro, cabe uma última observação quanto ao amicus assistente. Poderá 

ocorrer de o processo paradigma do incidente de demandas repetitivas já estar em estado 

bastante avançado quando da suspensão de processo do qual o aspirante a amicus seja 

parte. Nesse sentido, parece possível vislumbrar situação semelhante à exceptio male gesti 

processus da assistência, ou seja, o amicus assistente pode afastar a incidência da justiça da 

decisão na medida em que prove conduta desidiosa de seu “assistido” no processo 

paradigma, de modo a receber o processo em estado tal que não lhe seria mais possível 

influir eficazmente no provimento final. Assim, no caso do amicus assistente, mais seguro 

é que ele pondere sobre os riscos de intervir no incidente de demandas repetitivas quando o 

processo já se encontrar em estado avançado. 
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Quanto ao amicus perito, parece-nos que o problema da coisa julgada ou da justiça 

da decisão não lhe diz respeito de modo algum, isto é, sendo auxiliar do juízo, nessa 

condição, a coisa julgada não lhe afetará de qualquer maneira. 

Por seu turno o amicus custos legis, buscando tutelar um interesse institucional 

indisponível, deverá ficar vinculado à coisa julgada material, uma vez que, tendo atuado 

nessa condição em dado processo, não poderá, posteriormente, propor ação buscando o 

mesmo resultado. Nesse sentido é importante que esteja ele sujeito à coisa julgada 

material. Exemplo disso é a Comissão de Valores Mobiliários que, atuando como amicus 

custos legis em certa ação coletiva, procure, em seguida, propor ação civil pública, uma 

vez que legítimo para tanto, visando obter a mesma utilidade que não conseguiu em 

processo anterior. 

 

6.5 Quem pode ser amicus curiae?  

 

Tratando daqueles que poderão intervir a título de amicus curiae no processo, há 

doutrinadores que entendem que somente poderão atuar como amicus curiae órgão ou 

entidade que demonstrem representatividade, excluindo, desse conceito, a participação de 

pessoas naturais, tal como o quer Bueno Filho, para quem só deve ser admitida a 

intervenção do amicus “depois de verificada a representatividade do interveniente”.
1645

 No 

mesmo sentido, Cardoso, aponta que a intervenção terá requisitos de duas naturezas: “(a) 

subjetivos: somente pessoa jurídica (órgão ou entidade); (b) e objetivos: deve possuir 

representatividade e o processo deve tratar de matéria relevante”.
1646

 

Com efeito, o problema de se tratar de quem pode ser amigo da corte, isto é, da 

pessoa que poderá intervir como amicus curiae, passa, necessariamente, por duas outras 

questões. De um lado, cabe indagar se é possível que pessoas naturais possam intervir 

nessa qualidade. E, de outro, se é necessário que a pessoa seja dotada de representatividade 

adequada. 

Assim, para que nossa análise seja mais bem desenvolvida, neste tópico 

consideraremos apenas o primeiro dos questionamentos.  

Parte da doutrina, tratando da pessoa do amicus curiae, entende haver restrição das 

pessoas naturais para atuarem nessa qualidade. A razão para tanto parece residir na redação 

                                                 
1645

 BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus curiae – a democratização do debate nos processos de controle 

da constitucionalidade, p. 8. 
1646

 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p.11. 
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do § 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999 em que expressamente se fala na “manifestação de 

outros órgãos ou entidades”. Nesse sentido, Ferraz,
1647

 apoiada na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, aponta que somente nos casos regidos pela Lei 9.882/1999 – 

arguição de descumprimento de preceito fundamental – é possível que pessoa física atue 

como amicus, pois, nessa lei, o § 2.º do art. 6.º não cria obstáculos na medida em que 

disciplina o instituto do seguinte modo: “poderão ser autorizadas, a critério do relator, 

sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo”. 

Assim, para aqueles que seguem esse entendimento, diferentemente do que se passa nos 

casos regidos pelo art. 7.º da Lei 9.868/1999, na ADPF admitir-se-ia que pessoa física atue 

como amigo da corte.  

De fato, diante do art. 138 do CPC, não parece haver brecha para se arguir pela 

impossibilidade da atuação de pessoas físicas. No entanto, não se pode falar que por força 

do art. 138 da Lei 13.105/2015 tenha havido revogação da parte do art. 7.º da Lei 

9.868/1999 que trata de entes ou órgãos, dada a especialidade da lei que versa sobre as 

ações de controle concentrado de constitucionalidade. No entanto, a interpretação que se dá 

à expressão “entidades” e “órgãos” pode ser tão ampla, que, na prática, mesmo o Supremo 

Tribunal Federal já reconheceu, ainda que pontualmente, casos em que pessoas naturais 

foram admitidas a atuar como amici curiae, conforme o reconhece Cardoso.
1648

 

Assim, ainda que haja certa resistência na sede das ações de controle concentrado, o 

novo Código de Processo, no caput do art. 138, deixa claro que será admitida “pessoa 

natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada”, de modo a não reconhecer limitação 

nesse quesito. A razão para tanto parece ser aquela descrita por Santana, ao comentar os 

processos coletivos, de modo que, “afirmar de antemão que alguém, pela sua qualidade, 

não pode ser admitido no processo como amicus não parece solução democrática nem 

consentânea com o pluralismo que deve nortear a condução do processo coletivo”.
1649

 

Além disso, alguns autores, como Câmara, já entendiam, mesmo antes da 

aprovação do novo Código de Processo Civil, como devida a abertura do amicus curiae 

para admitir pessoas naturais. Assim, em consonância com Santana, ressalta o autor ser 

devida essa abertura  

[...] como forma de permitir que haja uma mais ampla participação da sociedade, 

através de pessoas naturais ou jurídicas que sejam capazes de contribuir para a 

                                                 
1647

 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. O amicus curiae e a democratização e a legitimação da jurisdição 

constitucional concentrada, p. 64. 
1648

 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 21-22. 
1649

 SANTANA, Patrícia da Costa. Um novo hermeneuta para o incremento do acesso à justiça: o amicus 

curiae na tutela coletiva de direitos, p. 8. 
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resolução das questões de direito relevantes e, com isso, se amplie a legitimidade 

constitucional da atuação do Estado-juiz.
1650

 

Também Scarpinella apresenta posição semelhante, mesmo em contexto anterior à 

Lei 13.105/2015, quando já salientava que, a despeito de falta de norma genérica sobre o 

assunto, “quaisquer pessoas jurídicas ou físicas, mesmo que não admitidas, pela lei 

brasileira, como legitimadas para a propositura de ações coletivas, possam pretender 

desempenhar a função de amicus curiae”.
1651

 

Por derradeiro, com a redação apresentada no caput do art. 138 da Lei 13.105/2015, 

não parece restar mais dúvida nem ser possível argumentar pela não admissão de pessoas 

físicas. Nesse sentido, acompanhamos, em parte, as posições de Neves,
1652

 Santos,
1653

 

Theodoro Júnior,
1654

 Pinto
1655

 e Scarpinella,
1656

 ressaltando o último por ser merecedora de 

aplausos a inclusão, no art. 138, da admissão de pessoas físicas.
1657

 

De fato, do que analisamos não parece haver impedimento a que pessoa física atue 

como amicus. No entanto – justificamos acompanharmos apenas em parte esses 

doutrinadores –, vemos o amicus curiae como uma plêiade de situações diferentes, não 

sendo, portanto, possível pensar em um único amicus curiae. Assim, no tocante ao amicus 

assistente e ao amicus perito, não parece haver qualquer óbice a que sejam pessoas físicas. 

Contudo, quanto ao amicus custos legis, por sua natureza jurídica e seu interesse 

institucional, necessariamente será ele uma instituição como a CVM, o Cade ou a OAB, e 

nunca um indivíduo isolado, uma pessoa física. Isso se passa porque não parece possível 

que uma pessoa natural, ainda que dotada das melhores intenções, possa buscar exercer 

papel fiscalizador, tutelando a correta aplicação da lei, e, preocupada com a repercussão 

social de certas questões, venha a ter a missão institucional de defender a sociedade. Esse 

papel é de todo incompatível com a atuação, em juízo, de uma pessoa física, de modo que a 

                                                 
1650

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, p. 250. 
1651

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 581. 
1652

 “O caput do art. 138 no Novo CPC, ao prever a possibilidade de intervenção como amicus curiae de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada atende a melhor doutrina que aponta como 

potenciais amicus curiae tanto uma pessoa jurídica, tal como uma associação civil, um instituto, um órgão 

etc., como natural, tal como um professor de direito, cientista, médico etc.” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 263). 
1653

 “O amicus curiae [...], pode ser uma pessoa física ou jurídica ou ainda uma associação que oferece ao 

juiz pareceres sobre questões de direito ou de outro gênero buscando a justa solução do caso” (SANTOS, 

Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro, 

p. 690).  
1654

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 406. 
1655

 “O amicus curiae é sujeito processual, pessoa natural ou jurídica, de representatividade adequada, que 

atua em processos objetivos e alguns subjetivos cuja matéria for relevante” (PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus 

curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e o poder instrutório judicial, p. 131). 
1656

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 611. 
1657

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 118. 
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possibilidade da atuação de pessoas naturais na qualidade de amicus curiae deve se limitar 

ao amicus assistente e ao amicus perito. 
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7. DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A INTERVENÇÃO DO 

AMICUS CURIAE 

 

7.1 Da representatividade adequada  

 

Feitas as considerações no que toca à qualidade do sujeito que pode intervir como 

amicus curiae, importa tratarmos da segunda questão concernente à pessoa que pleiteia sua 

intervenção, qual seja o que se deve entender por uma pessoa dotada de representatividade 

adequada, conforme dispõe o caput do art. 138 do CPC? 

A relação entre o amigo da corte e a representatividade, na doutrina, conduz a 

situações tão díspares que preferimos, aqui, elencar os diferentes entendimentos para, ao 

cabo da exposição, traçarmos nossas conclusões. Assim, a doutrina parece entender a 

representatividade adequada do amicus curiae como: (a) interesse institucional; (b) reunião 

de porção significativa da sociedade; (c) possibilidade de ser afetado pela decisão; (d) 

critério aberto à discricionariedade da corte; e (e) critério incompatível com o amicus 

curiae. Passemos, portanto, à análise de cada uma delas. 

 

7.1.1 Interesse institucional e possibilidade de contribuir  

 

Há aqueles, como Neves,
1658

 Theodoro Júnior,
1659

 Scarpinella
1660

 e Pinto,
1661

 que 

entendem que a representatividade adequada consiste na atuação, por entidade ilibada, 

                                                 
1658

 “Exige-se nesse caso a existência de representatividade adequada, ou seja, que o terceiro demonstre ter 

um interesse institucional na causa, não sendo suficientes interesses meramente corporativos, que digam 

respeito somente ao terceiro que pretende ingressar na ação. Por interesse institucional compreende-se a 

possibilidade concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, considerando-se 

que o terceiro tem grande experiência na área à qual a matéria discutida pertence. A pessoa jurídica deve ter 

credibilidade e tradição de atuação concernentes à matéria que se discute, enquanto da pessoa natural se 

espera conhecimento técnico sobre a matéria. Ainda que sejam conceitos indeterminados, dependentes de 

grande dose de subjetivismo, são requisitos que se mostram importantes para evitar a admissão de terceiros 

sem efetivas condições de contribuir com a qualidade da prestação jurisdicional” (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil, p. 263). 
1659

 “O texto legal não define o que seja a representatividade, como requisito da intervenção do amicus 

curiae. Deixa certo, porém, que não são apenas órgãos ou entidades de representação coletiva que se 

legitimam à referida intervenção. Acolheu, portanto, a doutrina que defende seja essa legitimação entendida 

de modo amplo, compreendendo tanto entidades coletivas como pessoas físicas, desde que umas e outras 

envolvam as noções de respeitabilidade, reconhecimento científico e perícia acerca da matéria sobre a qual 

irão se manifestar. É certo que o interveniente não pode se apresentar como defensor de interesses individuais 

próprios, sempre haverá de participar como alguém que atue em vista de interesses institucionais” 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 407). 
1660

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil, p. 118. 
1661

 “(relevância da matéria e representatividade adequada) são conceitos indeterminados cuja intelecção 

exige valoração judicial. [...] E terá representatividade adequada quando gozar de reputação ilibada na sua 

área de conhecimento, bem como houver relação de pertinência entre o seu ramo de atuação e o objeto do 
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tendo em vista certos interesses institucionais. Theodoro Júnior, acompanhando Pinto,
1662

 

destaca haver três facetas da representatividade adequada: (1) ser o amicus portador de 

valores referentes de certo grupo; (2) haver respeitabilidade, reconhecimento e idoneidade 

do órgão; e (3) haver pertinência temática entre seus conhecimentos ou suas finalidades e o 

objeto discutido em juízo. Por fim, acrescenta o autor, em oposição a Pinto,
1663

 não ter 

necessidade de cumulatividade dessas características.
1664

 

No mesmo sentido, Santos pontua que  

[...] a representatividade adequada como requisito para a intervenção do amicus 

curiae deve ser aferida a partir da análise, in concreto, da existência de 

pertinência temática, ou seja, da relação de afinidade existente entre o objeto do 

processo e os fins institucionais da pessoa, física ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada. Tratando-se de pessoa jurídica, a identificação da finalidade 

institucional se afere pelos fins institucionais estabelecidos no estatuto ou 

contrato social. Sendo pessoa jurídica de direito público, a lei que a instituiu 

serve de norte para a análise do interesse institucional. A dificuldade, na prática, 

pode ocorrer para identificar o interesse institucional de pessoa física, embora 

não se duvide de que, por exemplo, cientistas, professores e pesquisadores 

possam deter respeitabilidade, reconhecimento científico ou representatividade 

para opinar sobre a matéria objeto da ação.
1665

 

Com efeito, diante da posição de Santos, apontamento que necessariamente deve 

ser feito, como salientamos em tópico anterior, é acerca da impossibilidade de que pessoa 

física atue com interesse institucional, conclusão essa que parece seguir diante das 

considerações que fizemos a respeito do interesse que move o amicus custos legis. 

Scarpinella, por sua vez, destaca que por representatividade adequada se deve 

entender a demonstração satisfatória da razão de intervenção, isto é, o “interesse 

institucional”.
1666

 Assim, diz o autor:  

[...] para nós, terá “representatividade adequada” toda aquela pessoa, grupo de 

pessoas ou entidade, de direito público ou de direito privado, que conseguir 

demonstrar que tem um específico interesse institucional na causa e, justamente 

em função disso, tem condições de contribuir para o debate da matéria, 

fornecendo elementos ou informações úteis e necessárias para o proferimento de 

melhor decisão jurisdicional. Meros interesses corporativos, que dizem respeito 

                                                                                                                                                    
processo” (PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e o 

poder instrutório judicial, p. 132).  
1662

 “Outrossim, o interveniente gozará de representatividade adequada quando, cumulativamente, for o 

portador de valores ou de interesses de blocos, grupos, classes ou estratos da sociedade ou de órgãos, 

instituições, potências públicas e do próprio Estado; gozar de idoneidade na sua área de conhecimento ou no 

seu ramo de atuação; e, ainda, houver pertinência temática entre a sua expertise ou os fins a que se destina e a 

discussão trazida à baila no processo e que rendeu ensejo à sua intervenção no processo” (PINTO, Rodrigo 

Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 234). 
1663

 Idem, ibidem. 
1664

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 407. 
1665

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 712. 
1666

 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado, p. 135. 
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apenas à própria entidade que reclama seu ingresso em juízo, não são suficientes 

para sua admissão na qualidade de amicus curiae.
1667

 

Portanto, acentua Scarpinella a dificuldade, em abstrato, de definir a 

representatividade, devendo haver o confronto, em concreto, do específico objeto da ação 

com a razão institucional do amicus curiae.
1668

 Ademais, acrescenta o autor a postura 

generosa que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem demonstrado quanto à 

admissão do amigo da corte,
1669

 de modo que entende Scarpinella serem pertinentes as 

considerações de Juliano Taveira Bernardes, para quem a representatividade estará ligada a 

uma “operação de avaliação da conveniência da intervenção do amicus curiae”.
1670

 

Scarpinella, ainda, ao tratar da CVM, Inpi e Cade, ressalta que, uma vez que esses 

entes possuem, pela lei brasileira, legitimidade para propositura de ações coletivas, haveria 

o reconhecimento legal de que são adequados representantes de certos interesses. Assim, 

não apenas para as ações coletivas, mas também para a intervenção como amicus curiae, o 

sistema processual os reconheceria como “legítimos portadores de direitos e 

interesses”.
1671

 

Outrossim, o autor parece reconhecer que a representatividade adequada do amicus 

curiae significa, também, que ele representa interesses em juízo. Assim, “ele (amicus) deve 

representar interesses e representá-los adequadamente; ter representatividade perante 

aqueles que não têm legitimidade para atuar (e que são, por isso mesmo, representados), 

ainda que sob alguma modalidade interventiva no processo”.
1672

 Nesse sentido, a 

representatividade estaria ligada à existência, no processo, do debate de pontos de vista 

diversos, de modo que não é necessário haver unanimidade daqueles representados pelo 

amicus, bastando que o amigo da corte seja porta-voz de parte de certa categoria, classe ou 

grupo.
1673

 

Por fim, constata Scarpinella, no que é seguido por Mattos, que o requisito da 

representatividade adequada é um “filtro indispensável”
1674

 de modo a servir de limitador, 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 161. 
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 Idem, p. 170. 
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 No mesmo sentido Bisch ressalta que, “sobre os requisitos relevância da matéria representatividade dos 
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brasileiro: um terceiro enigmático, p. 170. 
1671
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Da legitimidade do IASP como amicus curiae, p. 45. 
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evitando que o mecanismo do amicus curiae venha a causar problemas para o regular 

andamento do processo.
1675

 

 

7.1.2 Reunião de porção significativa de filiados ou membros  

 

Soares, em contraposição à aproximação da representação ao interesse institucional, 

entende que a representatividade não se relaciona com o interesse processual do amicus 

curiae, consistindo ela, então, na possibilidade de falar por outro, no caso, a sociedade. 

Logo, nas palavras do autor,  

[...] a representatividade nada tem a ver com o interesse processual no 

julgamento, por conta de que o pretenso amicus curiae figura como parte em 

processo sobrestado para julgamento do recurso repetitivo representativo da 

controvérsia. A representatividade é qualidade daquele que pretende ingressar 

como amicus curiae, definida como aquela pessoa ou órgão que pode falar em 

nome de uma parcela significativa da sociedade. Sem representatividade será 

vedado o ingresso do amicus curiae, pois se traduzirá em mero opinium, o que 

qualquer pessoa seria capaz de produzir, sendo negado esse tipo manifestação 

intrusa, de modo a prevenir sua proliferação tumultuária indesejada.
1676

 

Silva,
1677

 nesse sentido, acompanha Gustavo Binenbojm, entendendo que,  

[...] na análise do binômio relevância-representatividade, deverá o relator levar 

em conta a magnitude dos efeitos da decisão a ser proferida nos setores 

diretamente afetados ou para a sociedade como um todo, bem como se o órgão 

ou entidade postulante congrega dentre seus afiliados porção significativa 

(quantitativa ou qualitativamente) dos membros do(s) grupo(s) social(is) 

afetado(s).
1678

 

Corrêa, dando continuidade, compreende a representatividade adequada como a 

reunião do conceito de Binenbojm com aquele de relevância da matéria. Para a autora,  

[...] a legitimidade dependeria dessa pertinência em relação aos membros da 

entidade que pleiteia a participação (relevância da matéria), mas não somente. 

Também será necessário que esses membros representem uma parcela 

significativa de um segmento social maior que é afetado pelo resultado do 

julgamento (representatividade). A combinação desses elementos permite ao 

requerente encaixar-se no conceito de representatividade adequada.
1679

 

 

7.1.3 Poder ser afetado pela decisão  

 

                                                 
1675

 “Os requisitos de admissibilidade do amicus curiae no processo prestam-se a servir de espécie de „filtro‟ 

para que a admissão deste instituto de natureza tão democrática e plural não se apresente como percalço ou 

tumulto ao regular andamento de um processo [...]” (MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: 

uma compreensão procedimentalmente adequada para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 

205). 
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De outro lado, há autores, como Cardoso,
1680

 que entendem que a 

representatividade de dado ente ou órgão consiste em que seus membros possam vir a ser 

afetados pela decisão. Nesse sentido, e tratando o autor das ações de controle concentrado, 

o ser afetado deve ser lido de maneira ampla, incluindo, por exemplo, o interesse 

econômico no resultado da ação.
1681

 

 

7.1.4 Representatividade como critério aberto a ser definido  

 

Silva, comentando o amicus curiae no, então, Projeto do novo Código de Processo 

Civil, destaca ser imperiosa a apresentação de representatividade adequada. Esse conceito, 

diante do amicus curiae, como ressalta o autor, é uma cláusula aberta, e, como tal, deverá 

ser construído pela doutrina e jurisprudência, ampliando os poderes do magistrado sobre a 

admissão do amicus curiae.
1682

 Nesse sentido, cita o autor casos em que o próprio STF 

admitiu a participação de amigos da corte, considerando situações vagas como a mera 

apresentação de “razões que tornem desejável e útil sua atuação processual”
1683

 como 

suficientes a qualificar sua representação adequada. 

Piper, tratando do amicus curiae diante da Suprema Corte norte-americana, parece 

chegar à mesma conclusão, afirmando que a representação inadequada e a relevância da 

matéria são conceitos vagos e não informativos, indicando que a corte admitirá a 

intervenção muito mais por sua discricionariedade do que por regras procedimentais 

estritas (“Obviously, the „nature of the interest‟, „inadequate presentation‟, and the 

„relevancy to the disposition of the case‟ guide lines are nebulous and uninformative, and 

they indicate that the Supreme Court is going to determine within its broad discretion, 

rather than within a set of strict procedural rules, whether to allow an amicus to 

participate.”)
1684

 

 

7.1.5 Representatividade adequada é incompatível com o amicus curiae  
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 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 11. 
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 Idem, ibidem. 
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341 

 

Cabral, enfrentando a questão da representatividade adequada diante do amicus 

curiae, em oposição ao entendimento do STF perante o § 2.º do art. 7.º da Lei 9.868/1999, 

ressalta que não se aplica ao amigo da corte tal exigência.
1685

 

Explicando seu raciocínio, sublinha o autor que, nas ações coletivas, o requisito da 

representatividade adequada se deve a estarem as partes defendendo direitos 

supraindividuais cujos titulares não estão em juízo, isto é, pela vinculação daqueles que 

não participaram dos resultados do processo, em evidente substituição processual, a 

representatividade adequada se mostra como elemento essencial. Em outro extremo está a 

situação do amicus curiae, pois não atua ele em substituição processual, não vinculando, 

portanto, terceiros. Assim, no que toca ao amigo da corte, não existe o risco de 

representação inadequada, o que conduz à desnecessidade da aplicação desse requisito à 

sua intervenção.
1686

 

 

7.1.6 Conclusões sobre a representatividade adequada  

 

Feita a exposição sobre o que a doutrina entende ser a representatividade adequada, 

cabe, agora, apontarmos nosso entendimento, adequando esse conceito ao amicus curiae, 

considerando as naturezas jurídicas por nós apresentadas, quais sejam amicus assistente, 

amicus perito e amicus custos legis. 

Dessarte, no tocante ao amicus perito, cuja natureza jurídica é de auxiliar do juízo, 

não detendo, portanto, nenhum interesse qualificável como jurídico, sua representatividade 

adequada residirá na demonstração de que tem condições efetivas de contribuir com o 

debate, o que, necessariamente passará pela pertinência temática, de modo que a entidade 

ou pessoa que pretende intervir se relaciona ao objeto da ação por deter conhecimentos 

técnicos relativos àquele ramo do saber. Nesse sentido, sua intervenção se justifica muito 

mais pela conveniência, por razões que o tornem útil ou desejável, de modo que, caso não 

demonstre ter condições de enriquecer a discussão, sua intervenção não será aceita. 

Essa conclusão, no que concerne ao amicus perito, parece-nos a mais adequada por 

duas razões: (1) cria um limitativo saudável ao sistema, evitando tumultos, o que, nas 

palavras de Câmara, fica assim expressado: “já havendo algum amicus curiae admitido no 

processo, outros amici curiae só poderão ser admitidos se demonstrarem que têm novos 
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elementos a agregar, não se limitando a reproduzir o que já se trouxe nos autos”;
1687

 (2) 

pela imparcialidade e falta de interesse jurídico que o caracterizam, não lhe é condizente 

que porte interesses de grupos ou entes, mas apenas que apresente à corte considerações 

necessárias ou aconselháveis para o bom julgamento da causa, seja levando consigo 

informações úteis para melhor compreensão do objeto da decisão, seja por expor 

constatações que as partes não quiseram ou não teriam condições de apresentar. 

Assim, o amicus perito não deverá, no estrito significado do termo 

“representatividade”, representar coisa alguma. Como ressalta Garcia, a mera ideia de 

representação adequada, em alguma medida, afasta a imparcialidade, dado que representar 

significa atuar em prol de um interesse que não aquele específico de ajudar a corte.
1688

 

De outro lado, o amicus custos legis, fazendo as vezes de um “fiscal da lei”, 

detendo, por isso mesmo, interesse institucional, deverá ser um adequado representante 

desses interesses, justamente por ser unicamente em defesa deles que se admite sua 

intervenção no processo  

Nesse caso, as considerações de Cabral sobre a representatividade adequada do 

amicus curiae não parecem apropriadas. A representatividade do amicus custos legis, de 

fato, ainda que possa não ser idêntica àquela da representatividade exigida para a 

propositura de ações coletivas, guardará com esta profunda relação, dado que, aqui, sua 

legitimação, diferentemente do que entende Cabral,
1689

 será extraordinária, como 

verdadeiro custos legis. 

Assim, como salienta Leonel, nas ações coletivas, a importância da 

representatividade adequada deriva do fato de que o provimento jurisdicional coletivo tem 

seus efeitos estendidos àqueles que não foram parte na relação jurídica processual.
1690

 

Portanto, ao pensar, nesse contexto, na adequação de representação, o demandante deverá 

portar os interesses do grupo, efetivamente representando-os, promovendo a defesa das 

posições jurídicas dos lesados que integram a classe, grupo ou categoria. Desse modo, no 

direito brasileiro, a representatividade adequada, como elemento da legitimação do 

processo coletivo, já se encontra hipoteticamente prevista na lei, em forma incondicionada 

para o Ministério Público e outros entes oficiais, e estabelecendo requisitos para 

associações (antecedência ânua e defesa desses interesses nos seus fins institucionais).
1691
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O amicus custos legis, com efeito, ainda que não esteja, por sua atuação, permitindo 

a vinculação de certos sujeitos que não estejam no processo, como se passa nas ações 

coletivas, estará representando interesses ou direitos indisponíveis, isto é, situações eleitas 

pelo legislador como dignas de ensejar uma proteção especial, qual seja permitir essa 

modalidade de intervenção. 

Assim, a intervenção, por exemplo, do Cade, Inpi ou CVM, na condição de amicus 

custos legis, parece, sim, ter em seu bojo uma representatividade adequada, de sorte que 

por seu interesse institucional guardar pertinência com o objeto discutido em juízo, 

garantir-se-á que sua intervenção protegerá efetivamente certos valores, porque 

adequadamente os representa como fiscal do ordenamento jurídico. 

Curioso, aqui, ressaltar que, no caso do amicus assistente, a representatividade 

adequada se dá em situação completamente oposta ao que se passa com o amicus custos 

legis. Com esse amicus, como se viu, a representatividade adequada mantém a mesma 

lógica da propositura das ações coletivas, de modo que sua atuação só se justifica pela 

pretensão de proteção de certos valores ou interesses, uma vez que o processo poderá 

vincular interesses que merecem cuidado. No entanto, no tocante ao amicus assistente, não 

há que falar em representação de interesses dos que não participarão do processo, pois 

pretende-se, agora, trazer o terceiro para que, diretamente, tutele seu interesse. Nesse caso, 

não há propriamente representação adequada, uma vez que o próprio representado vem a 

juízo tecer suas razões, havendo, portanto, tão somente, representação ordinária, direta e 

não representação adequada. 

Com efeito, se se considerar que a lei não contém palavras inúteis, a expressão 

“representação adequada”, para o amicus assistente, no art. 138 do CPC, terá outro 

significado, o qual, em nossa visão, será aquele que, tal qual apresenta Cardoso,
1692

 

consiste em que seus membros, ou ele mesmo, sejam afetados pela decisão. O ser afetado, 

contudo, deverá ser lido de maneira diferente, isto é, não se pode entender que haverá 

reflexos jurídicos do resultado do processo sobre a esfera de direitos do terceiro, mas sim 

um vínculo de prejudicialidade mais tênue, característica do interesse jurídico que 

atribuímos ao amicus assistente em tópico anterior. Logo, a representatividade adequada, 

aqui, consistirá em sofrer ele os efeitos da decisão pela formação de um precedente, cujos 

motivos determinantes possam vinculá-lo, mesmo que não titularize qualquer situação 

jurídica que será decidida no processo em que procura intervir. 
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Com isso, a pertinência temática será o vínculo entre as situações jurídicas 

titularizadas pelo amicus assistente e o possível conteúdo do futuro precedente, isto é, 

deverá o amicus demonstrar que é titular, por exemplo, de uma causa de potencial 

julgamento conjunto pelo risco de decisões contraditórias. 

 

7.2 Da repercussão social da controvérsia, relevância da matéria e especificidade 

do tema objeto da demanda 

 

Dando continuidade à análise dos requisitos para o ingresso do amicus curiae em 

juízo, uma vez que já vimos o pressuposto subjetivo, isto é, a representatividade adequada, 

cabe, agora, analisarmos, na linguagem de Pinto, os “requisitos objetivos para a 

participação do amicus curiae”,
1693

 quais sejam, a relevância da matéria, a repercussão 

social da controvérsia e a especificidade do tema objeto da demanda, em resumo, todos os 

elementos constantes do caput do art. 138 da Lei 13.105/2015. 

 

7.2.1 Relevância da matéria  

 

Considerando a relevância da matéria e o amicus curiae, parece possível identificar 

autores que entendem significar o termo: (1) pertinência temática do interesse do amicus 

curiae; (2) interesses sociais que transcendem o processo; e (3) critério de conveniência do 

magistrado. Portanto, para uma análise mais detalhada, cada um dos sentidos será visto 

separadamente. 

 

7.2.1.1 Pertinência temática e interesse do amicus curiae  

 

Bueno Filho, Razaboni, Corrêa e Binenbojm, tratando da relevância da matéria, 

apontam que tal elemento consiste “na relação de relevância entre a matéria discutida e a 

atividade perseguida pela instituição”.
1694

 Isto é, o potencial amicus deverá demonstrar a 

pertinência entre seus fins institucionais e o conteúdo do processo, uma vez que somente é 

possível falar em relevância da matéria perante certo sujeito e certa matéria, em outras 

palavras, a matéria é relevante apenas porque, de maneira específica, influencia aquele que 

pleiteia sua intervenção na condição de amicus curiae.
1695

 Assim é possível encontrar 
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definições como: “a relevância a que se refere o mencionado dispositivo (art. 7.º, § 2.º, da 

Lei 9.868/1999) pode ser verificada entre a matéria em debate no processo de controle 

constitucionalidade e a atividade perseguida pelo órgão ou entidade que pretende intervir 

nos autos como amicus curiae”.
1696

 Ou “a magnitude dos efeitos da decisão a ser proferida 

nos setores diretamente afetados ou para a sociedade como um todo”.
1697

 

Por fim, como bem explica Silva, no tratamento da relevância da matéria, a 

consideração de que o tema deve dizer respeito ao potencial amicus faz com que parte da 

doutrina acabe fundindo as noções de pertinência temática e relevância da matéria.
1698

 

 

7.2.1.2 Interesses sociais que transcendem o processo  

 

Afastando-se da relação de pertinência, a qual seria apenas secundária, é possível 

encontrar autores que, apesar de ainda vislumbrarem algum reflexo sobre o interesse do 

amicus, consideram como cerne da relevância da matéria a existência de um interesse 

desvinculado do amicus, que transcende os limites do processo, afetando toda a sociedade. 

Soares pontua que  

[...] a relevância da matéria se caracteriza no interesse jurídico coletivo, ou seja, 

que deve extrapolar a esfera jurídica das partes, atingindo, juridicamente, ainda 

que de forma indireta, o interesse jurídico defendido pelo pretenso amicus 

curiae. A relevância da matéria pode se confundir com o próprio interesse 

jurídico do amicus curiae, mas é na transcendência da questão sub judice que 

reside o fundamento desse requisito.
1699

 

No mesmo sentido parece se colocar Cardoso, para quem não se devem confundir 

relevância da matéria e relevância do processo. Logo,  

[...] a relevância da matéria diz respeito à sua complexidade e à extensão dos 

efeitos da decisão sobre a sociedade, ou sobre parcela considerável desta. Não se 

confunde com a relevância do processo, tendo em vista que, em princípio, possui 

importância para o ordenamento jurídico toda ação em que se discute a 

compatibilidade de ato normativo com a Constituição.
1700

  

                                                 
1696

 RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional, p. 118. 
1697

 BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 

poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual, p. 11. 
1698

 “O requisito de relevância da matéria é considerado por muitos autores como relevância daquela matéria 

específica para aquele grupo representado pelo órgão ou entidade e, dessa forma, os dois requisitos – 

pertinência e relevância – acabam se confundindo” (SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na 

Suprema Corte americana e no Supremo Tribunal Federal brasileiro: um estudo de direito comparado, p. 

77). 
1699

 SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário, p. 6. 
1700

 CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de constitucionalidade 

brasileiro, p. 12. 



346 

 

Diante dessas considerações, o autor exemplifica seu raciocínio com a ADI 

3767/PR, em que, mesmo tratando-se de processo que questionava lei local, o caso não 

apresentava relevância suficiente a permitir a intervenção de amicus curiae.
1701

 

Esse entendimento também é pontuado por Silva, para quem, na prática, o potencial 

amicus curiae deverá comprovar as possíveis implicações e repercussões do julgamento 

gerando consequências sociais, econômicas e culturais.
1702-1703

 

 

7.2.1.3 Da conveniência do magistrado  

 

Tratando ainda da relevância da matéria, alguns autores, entre eles, Cabral, parecem 

relacionar esse critério muito mais a um interesse público ligado ao processo em si do que 

ao potencial amicus curiae. Para o referido autor, o fulcro da intervenção do amigo da 

corte é a existência de interesse público no processo, de modo que haverá relevância da 

matéria, que justifique o amicus curiae, sempre que houver interesse público, o que, em 

última instância, significa que a relevância da matéria existirá quando a autoridade assim o 

reputar.
1704

 

Também Razaboni e Bonatto consideram a relevância da matéria muito mais uma 

sensibilidade da corte do que propriamente um quesito objetivo. Portanto, evidenciam-se 

manifestações como: “a relevância da matéria deve ser entendida também como a 

necessidade concreta, sentida pelo relator, de que outros elementos sejam trazidos aos 

autos para fins de formação de seu convencimento”.
1705

 Ou  
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[...] a relevância da matéria pode ser mensurada de acordo com a necessidade 

concreta sentida pelo relator de que outros elementos sejam trazidos aos autos 

com a finalidade de auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Nesse sentido, 

a matéria será relevante quando surgir, de sua análise, a conveniência de se 

estabelecer um diálogo entre a norma questionada e os valores dispersos na 

sociedade civil.
1706

 

Câmara, explorando requisitos para a intervenção do amicus curiae, salientava, 

mesmo antes do novo Código de Processo Civil, que  

[...] só se deve admitir a intervenção do amicus curiae nos processos em que 

tenham surgido questões de direito que sejam consideradas, pelo órgão 

jurisdicional, como tendo “repercussão geral”.
1707

 

Scarpinella, por sua vez, procurando responder ao que se deve entender por 

relevância da matéria na intervenção do amicus curiae, pondera que, aqui, “por „relevância 

da matéria‟ também deve ser entendida a necessidade concreta sentida pelo relator de que 

outros elementos sejam trazidos aos autos para fins de formação de seu 

convencimento”.
1708

 Em seguida complementa:  

[...] acreditamos que a „relevância da matéria‟ seja indicativa da necessidade ou, 

quando menos, da conveniência de um diálogo entre a norma questionada e os 

valores dispersos pela sociedade civil ou, até mesmo, com outros entes 

governamentais.
1709

 

 

7.2.2 Repercussão social da controvérsia  

 

Santos, ao tratar do amicus curiae, ainda que no Projeto do Código de Processo 

Civil, pontua a “repercussão social da controvérsia” com os seguintes dizeres: “há 

relevância social da controvérsia quando o objeto da demanda influencie na prestação de 

serviços sociais, como nas causas em que se discute a obrigatoriedade de o Poder Público 

fornecer medicamento de alto custo”.
1710

 

Pinto, também comentando, à época, o Projeto de Lei 8.046/2010, tratando do 

mesmo quesito, salienta que  

[...] a repercussão sociojurídica da lide, relacionada com a existência de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, também deve 

compreender a transcendência dos efeitos do julgamento de ação, de incidente ou 

de recurso sob a perspectiva da formação de precedente judicial, de 

jurisprudência dominante ou de súmula, cuja eficácia imediata e prospectiva 

pode espargir-se para outras relações jurídicas.
1711
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Aqui parece interessante, inclusive, apresentar a posição de Del Prá, que mesmo 

antes do Projeto de Novo Código já entendia haver um requisito especial para a 

intervenção do amicus curiae, qual seja a “relevância social”
1712

 ou “expressão social do 

objeto da lide”.
1713

 Portanto, considera o autor que a matéria deve, necessariamente, 

ultrapassar os interesses das partes, versando sobre assuntos de relevância nacional, com 

potencialidade de influenciar a esfera jurídica de milhares ou milhões de pessoas.
1714

 Essa 

relevância social seria razão fundante, em sua visão, a justificar o interesse público do 

amicus de intervir no processo.
1715

 

 

7.2.3 Especificidade do tema objeto da demanda  

 

Procurando definir o requisito da especificidade do tema objeto da demanda, 

ressalta Pinto que  

[...] a especificidade do tema da demanda ou da defesa refere-se à tecnicidade e à 

complexidade da matéria trazida à baila na causa ou, quando menos, de ponto, de 

questão ou de aspecto dela, cuja intelecção escape ao conhecimento ordinário do 

juiz ou do órgão julgador e cuja elucidação não visa unicamente comprovar as 

alegações de fatos dos contendores.
1716

 

Santos, por sua vez, destaca que “a especificidade do tema objeto da demanda diz 

respeito ao conhecimento técnico que o amicus curiae possui em relação a determinado 

objeto da demanda”.
1717

 Em outro trecho complementa o autor:  

[...] a especificidade do tema objeto da demanda se relaciona com o 

conhecimento técnico-científico que o amicus curiae possui, podendo fornecer 

elementos ou informações, inclusive não jurídicas, importantes para a formação 

da convicção do juiz.
1718

 

Diante desse entendimento, ressalva o autor que não se pode seguir qualquer 

conclusão de que o amicus pode ampliar ou delimitar o objeto da demanda, mas, pelo 

contrário, quer o autor que esse quesito apenas signifique a verificação da necessidade de 

tornar acessíveis às partes e ao magistrado informações que, por sua alta especificidade, 

                                                 
1712

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 208. 
1713

 Idem, p. 173. 
1714

 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, p. 180. 
1715

 Idem, p. 173. 
1716

 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 233. 
1717

 SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo Código de Processo 

Civil brasileiro, p. 708. 
1718

 Idem, p. 729. 



349 

 

pontualidade e tecnicidade, não estejam disponíveis, não cabendo ao interveniente 

delimitar tematicamente a demanda.
1719

 

Del Prá, comentando o mesmo requisito, entende que é equivocado ligá-lo, de 

maneira isolada, à intervenção do amicus curiae, pois, do contrário, poderia haver 

sobreposição das figuras do amicus curiae e do perito.
1720

 Ademais, pontua o autor que a 

lei já prevê, nos casos da CVM, do Cade e do Inpi, intervenções pautadas na especificidade 

do tema. No entanto, essa condição é inseparável do interesse público no controle dessas 

atividades. Assim, conclui Del Prá nos seguintes termos:  

[...] pensamos que a especificidade do objeto não pode ser requisito genérico, 

nem autônomo, para a admissão do amicus curiae no processo, sob pena de se 

sobreporem objetivos e hipóteses distintas (intervenção do amicus curiae e 

poderes instrutórios do juiz) e de se confundir a função do amicus curiae com a 

do perito, por exemplo.
1721

 

 

7.2.4 Conclusão (1) os requisitos especificadamente e admissão do amicus pelo 

juiz  

 

Uma vez que exploramos, supra, alguns entendimentos sobre os requisitos 

estabelecidos no caput do art. 138 do CPC, cabe agora traçarmos algumas conclusões 

acerca desses conceitos. 

Com efeito, o requisito “expressão social da controvérsia”, tal como apresentado, 

em muito se assemelha, senão se identifica, com o que vimos a respeito da “relevância da 

matéria” no tocante àqueles que entendem consistir ela em interesse público ou social que 

transcende o processo. 

Contudo, a “especificidade do tema objeto da demanda”, entendida como a 

tecnicidade ou complexidade da matéria debatida no processo, também não parece escapar 

totalmente ao que se viu acerca da relevância da matéria. Cardoso, como visto acima, não 

deixa de incluir em sua definição de “relevância da matéria” a ideia de complexidade do 

caso, ainda que não a dissocie dos efeitos da decisão sobre a sociedade.
1722
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Portanto, aqui, parece-nos ser o caso de concluirmos, ou não, se estes quesitos 

constituem algo novo e independente daquilo que se entende por “relevância da matéria”, 

ou, do contrário, se consistem eles apenas em facetas desse mesmo instituto.  

No que toca à redação do art. 138 do CPC, fica a impressão de que os conceitos são 

autônomos, dado o uso da conjunção “ou” entre os requisitos elencados, significando, 

portanto, que se trata de elementos alternativos. Assim, tendo em vista a redação do 

dispositivo, o amicus somente poderá ter sua intervenção requerida ou aceita, se o caso 

apresentar “relevância da matéria”, ou especificidade do tema objeto da demanda, ou 

repercussão social da controvérsia. Com isso, o Código parece indicar consistirem os 

quesitos em situações diferentes e inconfundíveis. 

Del Prá, diante da redação do art. 138 da Lei 13.105/2015, critica o uso da 

conjunção alternativa, pois a relevância da matéria, isoladamente, segundo ele, não seria 

capaz de autorizar a intervenção do amicus, uma vez que a marca característica da atuação 

do amicus curiae é, para o autor, a transcendência do interesse das partes, o que não pode 

se dar sem a abrangência que tão bem parece constar no requisito da “repercussão social da 

controvérsia”.
1723

 

De fato, antes de qualquer crítica à redação do Código, importa considerar o 

pensamento de Pinto, para quem tanto a relevância da matéria como a representatividade 

adequada são conceitos indeterminados, no que acrescentamos, sem titubear, as noções de 

“especificidade do tema objeto da demanda” e de “repercussão social da controvérsia”. 

Nesse sentido, qualquer tentativa de defini-los genericamente recai em situações de 

vagueza, como nas noções dignidade da pessoa humana ou interesse público. Assim sendo, 

esses termos só serão inteligíveis nos casos concretos diante de valoração judicial.
1724

 

Diante disso, uma primeira conclusão que segue é a avaliação de Theodoro Júnior, 

o qual, considerando esses requisitos (“a matéria discutida nos autos for relevante; o tema 

objeto da demanda for específico; a controvérsia tiver repercussão social”),
1725

 entende que 

eles, naturalmente, conduzem a uma maior liberdade do magistrado “para decidir acerca da 

                                                 
1723

 “[...] a norma proposta estabelece requisitos em relação de alternatividade que, a nosso ver, possibilitam a 

distorção da figura. [...] Ora, a nosso ver, a relevância da matéria só demandaria a abertura proposta na exata 

medida em que tal relevância transcendesse o interesse das partes. Ou seja, não é a relevância da matéria, por 

si só, que deveria justificar a participação do amicus curiae, mas sim a abrangência dessa relevância” (DEL 

PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Primeiras impressões sobre a participação do amicus curiae segundo o 

Projeto do Novo Código de Processo Civil (art. 322), p. 311). 
1724

 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação e o poder 

instrutório judicial, p. 132. 
1725

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 406. 



351 

 

conveniência ou não da intervenção do amicus curiae”.
1726

 Assim, ainda que deva o juiz 

motivar a decisão que o leva a admitir ou não o amicus no processo, as razões para a 

vagueza e imprecisão desses requisitos parecem consistir na ampliação dos poderes do 

juiz, de modo que, no caso concreto, o magistrado tenha maior envergadura para admitir 

ou recusar o ingresso do amigo da corte.  

Logo, como ressaltamos quando tratamos da representatividade adequada, esses 

requisitos, quais sejam a relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda 

e repercussão social da controvérsia, parecem conduzir à formação de um filtro, um 

limitativo que deverá ser sentido pela corte, com a finalidade de evitar percalços ou 

tumulto ao andamento do processo.
1727

 

 

7.2.5 Conclusão (2) os requisitos objetivos diante das naturezas jurídicas do 

amicus curiae  

 

De outro lado, esses requisitos objetivos, ainda que mantenham grande margem de 

abertura e imprecisão, em alguma medida parecem ligar-se a diferentes papéis 

desempenhados pelo amicus curiae dentro do processo.  

Gajardoni, a exemplo disso, em seus Comentários ao novo Código de Processo 

Civil, separa os três elementos em situações interventivas distintas. Para o autor,  

[...] se a intervenção é pela matéria em discussão, o amigo da corte tem que ser 

um dos atores representativos da discussão de tal matéria ou ser dotado de 

expertise no assunto. Na hipótese da especificidade do tema ser o fundamento da 

participação, o amigo da corte tem que ser dotado dos conhecimentos relativos a 

tais singularidades. Finalmente, trazido ao processo pela repercussão social, o 

amigo da corte tem que expressar o seguimento da sociedade no seio da qual 

repercutirá a discussão.
1728

 

Nesse mesmo sentido, Pinto, ainda que não entenda haver diferentes tipos de amici 

curiae, percebe que poderá o amigo da corte exercer atuações diversificadas, de modo que 

esses requisitos se lhe exigem, na medida em que compatíveis com as finalidades buscadas 

pelo amicus dentro do processo. Portanto, ressalta o autor:  

[...] conquanto os requisitos subjetivos devam sempre fazer-se presentes, parece-

nos que a exigência dos pressupostos objetivos devem coadunar-se à função do 

amicus curiae no caso concreto. Com efeito, se a sua participação visa instruir o 

processo, há de exigir-se, tão só, a especificidade do tema objeto da demanda ou 

da defesa. Por outro lado, se o desiderato for de legitimar precedente judicial, 

                                                 
1726

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 406. 
1727

 MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão procedimentalmente adequada 

para a legitimidade do processo constitucional brasileiro, p. 205. 
1728

 Cf. GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA 

JR., Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo. 
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jurisprudência dominante ou súmula, há de cogitar-se, para tanto, da relevância 

da matéria e da repercussão sociojurídica da lide ou do julgamento.
1729

 

Diante disso, apresentamos, agora, nossa resposta à pergunta que formulamos no 

item anterior, qual seja se esses novos requisitos (especificidade do tema objeto da 

demanda e repercussão social da controvérsia) constituem algo novo e independente 

daquilo que se entende por “relevância da matéria”, ou, do contrário, se consistem eles 

apenas em facetas desse mesmo conceito. 

Como salientamos, são todos eles conceitos jurídicos indeterminados, no entanto 

parece haver um “quê” que os torna inconfundíveis, isto é, algo que é da essência de cada 

um. A “especificidade do tema objeto da demanda‟, por exemplo, funda-se em 

conhecimentos técnicos ou pontuais. A “repercussão social da controvérsia” foca-se na 

expressão, na extrapolação ou transcendência dos efeitos da decisão sobre a sociedade, ou 

sobre parcela considerável desta. A relevância da matéria, por seu turno, afastada desses 

dois elementos, e de maneira estrita, terá seu fulcro na relação de pertinência entre a 

matéria discutida e os fins perseguidos por aquele que procura intervir, devendo, daí, ser 

relevante a matéria para o terceiro que pleiteia participação. Com isso, a matéria será 

relevante porque, de maneira específica, influencia aquele que pretende intervir. 

Assim, ainda que funcionem esses requisitos como filtros, diante de uma maior 

liberdade do magistrado para decidir acerca da conveniência da intervenção, como o quer 

Theodoro Júnior,
1730

 cada um desses elementos mais bem servirá a uma dada e específica 

finalidade pretendida pelo amicus curiae. 

O amicus assistente, por conseguinte, tendo interesse por sofrer reflexos do 

precedente sobre relação jurídica sua, atenderá os requisitos do caput do art. 138 do CPC, 

demonstrando, acima de tudo, haver relação de pertinência entre a matéria discutida e os 

reflexos sobre situações ou relações jurídicas suas. Nesse sentido, o requisito que mais se 

lhe aproxima é o da “relevância da matéria”. 

De outro lado, o amicus custos legis, atuando em prol de um interesse institucional 

que transcende o caso, o qual importa à sociedade como um todo, demonstrará, por ser 

mais adequado com suas finalidades fiscalizatórias, a “repercussão social da controvérsia”. 

Por fim, o amicus perito, como verdadeiro auxiliar do juízo, somente terá como 

condizente e adequada sua atuação no processo se o caso demandar um conhecimento 

específico, singular, o que conduz a que se verifique a “especificidade do tema objeto da 

demanda”. 
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 PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil, p. 234. 
1730

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, p. 406. 
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Desse modo, para nós, apresentando-se o amicus curiae em tão diversificadas 

formas, a separação dos requisitos não parece estranha, mas, pelo contrário, condizente 

com a maior amplitude do instituto em suas diferentes vertentes. Daí por que entendermos 

como preciso e correto o uso da conjunção alternativa “ou” pelo legislador. O amicus 

assistente, por exemplo, não exige que haja um tema complexo e de grande especificidade 

(especificidade do tema objeto da demanda), e, sim, um interesse seu, próprio, como 

qualificamos em tópico dedicado ao tema. O amicus perito, por sua vez, voltado apenas a 

contribuir com o debate, não representará nem fiscalizará interesses, o que conduz a ser 

despiciendo exigir que o caso transcenda, em seus efeitos, sobre a sociedade, uma vez que 

o magistrado repute por oportuna a oitiva deste terceiro. 
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8. CONCLUSÃO  

  

Iniciamos nosso trabalho tratando, ainda que brevemente, do significado da 

expressão amicus curiae e a origem histórica do instituto, isto é, se seu surgimento teria se 

dado no direito romano ou no direito medieval inglês. A despeito das controvérsias que 

circundam a origem, certo é que foi na Common Law que o amicus curiae se desenvolveu, 

conformando um meio pelo qual alguém poderia comparecer espontaneamente em juízo, 

pretendendo a vitória de uma das partes, ou mesmo defender interesses próprios, 

diferentemente do consiliarus, origem romana, que agia apenas mediante provocação da 

corte, devendo adotar uma postura de neutralidade em sua atuação. 

Diante disso, verificando que o amicus curiae tupiniquim ou “à brasileira” tem 

inspiração no direito norte-americano, passamos a analisar a progressão do amigo da corte 

nessa sede, observando a transposição do instituto do direito inglês para o direito 

estadunidense e a transformação da figura, especialmente no transcorrer do século XX.  

Com isso, concluímos pela importância de que tanto a doutrina como a 

jurisprudência nacionais desenvolvam um regime jurídico preciso ao instituto, pois, como 

constatou-se dessa análise, o amicus curiae é mecanismo voltado a lidar com deficiências 

processuais no caso em concreto, funcionando como ferramenta destinada a superar 

limitações do sistema adversarial, de modo que, no Brasil, a figura deverá não apenas ser 

contextualizada ao ordenamento pátrio, mas direcionada a solução de tais e quais situações 

que restem desamparadas pelo instrumental processual hoje disponível aos operadores do 

direito.   

Assim, passamos a examinar o amicus curiae no direito brasileiro, trabalhando a 

relação entre a figura e o conceito de legitimidade, localizando o cerne da discussão no 

procedimento, ou seja, é por meio dele que se assegura que decisões sejam consideradas 

obrigatórias, sem que se especifiquem de antemão quais decisões serão tomadas. Nesse 

sentido, não é na justiça ou injustiça de certas decisões que consiste a legitimidade, mas 

sim no fato de terem elas sido tomadas em procedimentos que carregam os valores aceitos 

e venerados culturalmente, como a pacificação social, a proteção jurídica ou a paz jurídica. 

Em seguida, apresentamos as funções que desempenha o amicus curiae no direito 

brasileiro, quais sejam: (1) aperfeiçoamento da decisão; (2) colaboração; (3) 

democratização, inclusão ou pluralização dos debates; (4) informar por diversos meios, 

(4.1) apresentando argumentos novos; (4.2) reforçando argumentos já apresentados; (4.3) 
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sinalizando a importância do caso; (5) barômetro social; (6) influenciar o processo de 

tomada de decisão; e, (7) lobbying em litígio estratégico. 

A par das funções, e como ponto central do trabalho, buscou-se expor as diversas 

considerações traçadas pela doutrina no tocante à natureza jurídica do amigo da corte, 

apresentando-se, ao cabo da análise, nossa visão acerca da natureza do instituto, numa 

tentativa que consistiu, usando as palavras de Scarpinella, em “construir, juridicamente, 

algo que é novo ou, quando menos diferente”.
1731

 

Com efeito, adotamos a posição de que o amicus curiae tem mais de uma natureza, 

isto é, o rótulo “amigo da corte” é designativo de uma gama de situações completamente 

diferentes, de modo que compreendemos esse fenômeno em, ao menos, três categorias 

identificáveis pela função e interesse do sujeito processual: (1) o “amicus assistente”, cuja 

natureza jurídica é a assistência, qualificável pelo interesse jurídico daquele que sofre um 

efeito reflexo do precedente a se formar sobre relação jurídica sua, o que atende ao § 3.º do 

art. 138 do CPC; (2) “amicus custos legis”, cuja natureza é a mesma da do custos legis, 

tendo por interesse jurídico aquele chamado “institucional”; e (3) “amicus perito”, cuja 

natureza jurídica é de auxiliar do juízo, sem que se fale, portanto, em interesse jurídico.  

Feita a constatação das múltiplas naturezas, passou-se a perquirir o regime jurídico 

que pauta o instituto, isto é, mais especificamente, os poderes, faculdades, deveres e 

sujeição que serão desenvolvidos pelos amici curiae no desenrolar da relação processual. 

A primeira posição jurídica analisada foi a apresentação de memoriais e seu conteúdo. 

Assim, concluímos, independentemente da natureza jurídica do amigo da corte, que 

poderão ser aduzidos memoriais relativos a fatos legislativos, ou seja, informações 

genéricas destinadas à precisão e à situação do atual conteúdo de certa norma. De outro 

lado, o aporte de fatos adjudicativos, ou seja, aqueles que constituem a causa de pedir 

remota, depende de interesse jurídico direto na causa, de modo que apenas o amicus custos 

legis pode trazê-los. A razão para tanto é o exercício, pelo mesmo ente, de poder de 

polícia, ou seja, apurando, em sede administrativa, fatos concernentes ao caso submetido 

ao Judiciário, a prevalência da devida aplicação da lei consistirá, em parte, no 

reconhecimento, na esfera judicial, da ocorrência de um fato. De outra banda, o amicus 

assistente, interessado apenas na tese jurídica a se formar, não poderá, como decorrência 

lógica, apresentar qualquer fato que não aquele associado à formação da tese jurídica, o 

que não inclui fatos adjudicativos. Em situação análoga inserir-se-á o amicus perito que, 

como auxiliar do juízo, será naturalmente desinteressado.  
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 394. 



356 

 

Outra posição jurídica é a possibilidade de sustentação oral, de modo que o amicus 

custos legis, seguindo o regime destinado ao Ministério Público, estará incluído no art. 937 

do CPC, exercendo, portanto, essa faculdade. O amicus assistente, outrossim, sofrendo 

reflexos do precedente, deverá ser incluído na leitura do art. 984 do CPC. O amicus perito, 

todavia, não parece ser condizente com tal situação por lhe ser incompatível exercer ato 

próprio das partes, sendo-lhe possível, no máximo, prestar esclarecimento de forma oral 

em audiência, em situação idêntica à de um perito. 

Sobre a possibilidade de instrução processual, a nosso sentir, o amicus perito 

funcionará, ele próprio, como prova, que, na expressão de Scarpinella, terá sua atuação na 

condição de uma “prova-sujeito”, isto é, um misto entre testemunha e perito, tendo seu 

memorial conotação probatória. No tocante ao amicus assistente e amicus custos legis, 

poderes instrutórios são uma decorrência de sua postura ligada à defesa de interesses 

jurídicos.   

No que concerne à possibilidade de manejo de recurso pelo amicus curiae, a 

questão deverá ser dividida em pontos, de um lado, o recurso da decisão que admite sua 

intervenção, e, de outro, o recurso contra qualquer decisão ao longo do processo.  

Dessarte, no que concerne à decisão que admite a participação do amicus custos 

legis, o regime a se aplicar será aquele destinado ao Mistério Público, na medida em que 

lhe seja compatível, de modo que essa modalidade de amicus não estará submetida ao 

princípio da obrigatoriedade, ou seja, ele não deverá sempre oficiar nas causas em que se 

discutam interesses afetos à instituição, e, nesse sentido, não caberá ao juiz negar sua 

participação. Em outras palavras, caberá mormente ao amicus custos legis a identificação 

do interesse pelo qual deve zelar e cuja presença legitima sua intervenção. Por sua vez, o 

amicus assistente, procurando tutelar seu interesse jurídico, sofrerá prejuízo na medida em 

que tenha indeferido seu ingresso. Assim, parece que ele se inclui na regra do art. 1.015, 

IX, do CPC. Por fim, o amicus perito, como auxiliar do juízo, não poderia se indignar 

contra a decisão que o rejeitasse, pois tal postura não se espera de uma intervenção 

puramente altruísta. 

Considerando, agora, a possibilidade recursal de forma ampla, o amicus custos legis 

deverá ater-se à lei que o regula. Com efeito por mais que tal figura seja condizente com o 

desempenho de poderes recursais, deverá lei específica prever tal possibilidade. O amicus 

perito, uma vez que não busca tutelar um interesse próprio e não é afetado pela decisão, 

não poderá recorrer de decisões. Quanto ao amicus assistente, atuando em prol de interesse 
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jurídico, poderá manejar recursos, especialmente diante da expressa determinação do § 3.º 

do art. 138 do CPC.   

Em seguida, examinou-se se há dever do juiz em apreciar os argumentos aduzidos 

pelo amicus curiae, uma vez que a questão parece ter ganhado vulto com a redação do art. 

489 do novo diploma processual. De fato, esse problema restou inconclusivo, pois, pelos 

dizeres da lei, deverá o juiz enfrentar todos os argumentos, inclusive os do amicus curiae, 

desde que tenham eles o condão de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Essa 

condição, qual seja “infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, depende da leitura do 

microssistema de formação de precedentes instituído pela Lei 13.105/2015, o que ainda 

está por ser explorado pela jurisprudência brasileira. No entanto, parece possível concluir 

que, não sendo possível ao amicus perito manejar recursos, por sua completa falta de 

interesse, não estará o magistrado obrigado a apreciar seus argumentos. 

Quanto ao momento em que poderá intervir o amicus curiae, as considerações são 

mais simples. Nas hipóteses em que puder recorrer, naturalmente o instante derradeiro será 

o do trânsito em julgado da decisão final. No caso do amicus perito, todavia, por consistir 

sua intervenção apenas no esclarecimento de certas matérias, sua atuação deverá ser 

restrita à fase de instrução, não sendo cabível após seu término.  

No tocante à alteração ou ao deslocamento de competência, a nosso sentir, o § 1.º 

do art. 138 do CPC deverá ser lido com temperamentos. Ou seja, o legislador, quando, 

expressamente, dispôs que a intervenção não tem o condão de alterar a competência, 

imaginou apenas uma das muitas facetas do amicus curiae, o amicus perito, o que destoa 

da previsão que se segue no § 3.º do mesmo artigo. Em outras palavras, surgiu a 

problemática situação de compatibilizar um ente federal que, como amicus curiae (amicus 

assistente ou amicus custos legis), recorra, por exemplo, nas conformidades do § 3.º do 

mesmo artigo ou de sua lei específica, com o art. 109 da Constituição da República. 

Logo, por ser incompatível com a Constituição a atuação de um ente federal como 

parte (amicus assistente e amicus custos legis) sem que haja o deslocamento da 

competência, o citado parágrafo do art. 138 deverá ser lido de maneira cuidadosa, de sorte 

a manter-se consonante perante a Constituição da República. Essa leitura, como não 

poderia deixar de ser, levará em conta o art. 109, aplicando-se o disposto no § 1.º do art. 

138 do CPC somente ao amicus perito. 

Também analisamos se o amicus curiae deverá ser representado por advogado. 

Nessa sede concluímos que apenas o caso de intervenção provocada do amicus perito não 

necessitará de causídico, pois, em todos os outros casos – intervenção, do amicus 
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assistente, do amicus custos legis e do amicus perito (quando espontânea) – de alguma 

forma haverá postulação em juízo, de sorte a ser imprescindível que sejam acompanhados, 

na prática de atos processuais, de patrono profissional. 

Em seguida, elucubrou-se acerca de custas processuais e sucumbência em relação 

ao amicus curiae. Assim, no tocante ao amicus perito, como auxiliar do juízo, e sem 

interesses na causa, em seu agir verdadeiramente altruísta, não deverá ser ressarcido de 

seus gastos, pois a contrapartida que deseja é bem outra, ou seja, ele atua pela deferência, 

prestígio ou mesmo a honra em colaborar com a corte. Com isso, diante de sua natureza 

jurídica e de seus parcos poderes processuais, entendemos não ser cabível sua condenação 

nas verbas de sucumbência, nem que seja ressarcido de qualquer gasto que tenha com sua 

participação processual. Outrossim, o amicus assistente – justamente pela representação 

direta de interesse jurídico “seu” – não deverá ser reembolsado das despesas que derivarem 

de sua participação. Ademais, posto que interessado apenas na tese jurídica a se formar, 

não é possível pensar no princípio da causalidade como justificador do reembolso de 

despesas suas, pois não foi a resistência de uma das partes que “causou” seu ingresso.  

Contudo, é forçoso concluir pelo advento de custas processuais quando recorrer, o que 

conduzirá à possibilidade de que seja condenado em verbas sucumbenciais de acordo com 

sua atuação. Também o amicus custos legis, exercendo farta gama de poderes processuais, 

incorrerá em custas. No entanto, sua atuação é protetiva de interesses jurídicos 

institucionais, o que, aliado a um conjunto restrito de entes que podem atuar nessa 

condição, conduz a que seja possível a aplicação do art. 91 do CPC,
1732

 ou seja, as custas a 

que der causa serão pagas, ao final, pelo vencido. 

Posteriormente, tratamos de coisa julgada e justiça da decisão, de modo que nos 

parece de todo compatível que, ao se aplicar, nos casos concretos, a tese fixada no 

incidente de resolução de demandas repetitivas, não possa o amicus assistente rediscutir 

todos os motivos que conduziram à fixação da tese jurídica, quando tenha participado do 

processo paradigma, incidindo, então, sobre ele a “justiça da decisão”, ou a “eficácia 

preclusiva da coisa julgada” como corolário lógico ou consequência natural de sua 

participação, em pleno contraditório, na determinação da tese jurídica que, agora, recai 
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 Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. 

§ 1.º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por 

aquele que requerer a prova. 

§ 2.º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, 

eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do 

adiantamento a ser feito pelo ente público. 
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sobre seu caso. O amicus perito, de outro lado, não será afetado pela coisa julgada ou pela 

justiça da decisão de modo algum, isto é, sendo auxiliar do juízo, nessa condição, a coisa 

julgada não lhe afetará de qualquer maneira. O amicus custos legis, por seu turno, 

buscando tutelar um interesse institucional indisponível, deverá ficar vinculado à coisa 

julgada material, uma vez que, tendo atuado nessa condição em dado processo, não poderá, 

posteriormente, propor ação buscando o mesmo resultado. Nesse sentido, é importante que 

esteja ele sujeito à coisa julgada material. Exemplo disso é a Comissão de Valores 

Mobiliários que, atuando como amicus custos legis em certa ação coletiva, procure, em 

seguida, propor ação civil pública, uma vez que legítimo para tanto, visando obter a mesma 

utilidade que não conseguiu em processo anterior. 

Como último tópico sobre o procedimento, examinamos a respeito de quem pode 

ser amicus curiae, isto é, se pessoas físicas também podem atuar nessa qualidade. No 

tocante ao amicus assistente e ao amicus perito, não parece haver qualquer óbice a que 

sejam pessoas físicas. Contudo, quanto ao amicus custos legis, por sua natureza jurídica e 

seu interesse institucional, necessariamente será ele uma instituição como a CVM, o Cade 

ou a OAB, e nunca um indivíduo isolado, uma pessoa física. Isso se passa porque não 

parece possível que uma pessoa natural, ainda que dotada das melhores intenções, possa 

buscar exercer papel fiscalizador, tutelando a correta aplicação da lei, e, preocupada com a 

repercussão social de certas questões, venha a ter a missão institucional de defender a 

sociedade. Esse papel é de todo incompatível com a atuação, em juízo, de uma pessoa 

física, de modo que a possibilidade da atuação de pessoas naturais na qualidade de amicus 

curiae deve se limitar ao amicus assistente e ao amicus perito. 

Por fim, apresentamos os requisitos específicos para a intervenção do amicus curiae 

conforme dispõe o art. 138 do CPC, quais sejam representatividade adequada, repercussão 

social da controvérsia, relevância da matéria e especificidade do tema objeto da demanda. 

Concluímos, nessa sede, que esses quesitos variam de acordo com cada modalidade de 

amicus de que se esteja a tratar.  

Quanto à representatividade adequada, requisito subjetivo, na intervenção do Cade, 

Inpi ou CVM, como amicus custos legis, consistirá na pertinência que seu interesse 

institucional guarda com o objeto discutido em juízo, garantindo-se que sua intervenção 

protegerá efetivamente certos valores, porque adequadamente os representa como fiscal do 

ordenamento jurídico. No caso do amicus assistente, a representatividade adequada se dá 

em situação diversa, isto é, não há que falar em representação de interesses dos que não 

participarão do processo, pois pretende-se, agora, trazer o terceiro para que, diretamente, 
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tutele seu interesse. Assim, nesse caso, não há propriamente representação adequada uma 

vez que o próprio representado vem a juízo tecer suas razões, havendo, portanto, tão 

somente, representação ordinária, direta, e não representação adequada. 

Quanto aos requisitos objetivos, quais sejam repercussão social da controvérsia, 

relevância da matéria e especificidade do tema objeto da demanda, são, todos eles, 

conceitos jurídicos indeterminados, no entanto parece haver um “quê” que os torna 

inconfundíveis, isto é, algo que é da essência de cada um. A “especificidade do tema objeto 

da demanda”, por exemplo, funda-se em conhecimentos técnicos ou pontuais. A 

“repercussão social da controvérsia” foca-se na expressão, na extrapolação ou 

transcendência dos efeitos da decisão sobre a sociedade, ou sobre parcela considerável 

desta. Já a relevância da matéria, afastada desses dois elementos, e de maneira estrita, terá 

seu fulcro na relação de pertinência entre a matéria discutida e os fins perseguidos por 

aquele que procura intervir, devendo, daí, ser relevante a matéria para o terceiro que 

pleiteia participação. Com isso, a matéria será relevante porque, de maneira específica, 

influencia aquele que pretende intervir.  

O amicus assistente, desta forma, tendo interesse por sofrer reflexos do precedente 

sobre relação jurídica sua, atenderá aos requisitos do caput do art. 138 do CPC 

demonstrando, acima de tudo, haver relação de pertinência entre a matéria discutida e os 

reflexos sobre situações ou relações jurídicas suas. Nesse sentido, o requisito que mais se 

lhe aproxima é o da “relevância da matéria”. De outro lado, o amicus custos legis, atuando 

em prol de um interesse institucional que transcende o caso, o qual importa à sociedade 

como um todo, demonstrará, por ser mais adequado com suas finalidades fiscalizatórias, a 

“repercussão social da controvérsia”. Por fim, o amicus perito, como verdadeiro auxiliar do 

juízo, somente terá como condizente e adequada sua atuação no processo se o caso 

demandar um conhecimento específico, singular, o que conduz a que se verifique a 

“especificidade do tema objeto da demanda”. 

 

 



361 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABDO, Helena Najjar. Fundamentos sistemáticos do abuso do processo no direito 

processual civil. 2002. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo.  

 

ABRAÃO, Pauliane do Socorro Lisboa. A possibilidade de intervenção e participação de 

amicus curiae em processos de natureza coletiva. Trabalho apresentado nos Anais do XIX 

Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de 

julho de 2010. 

 

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild 

Silva. 2. ed. São Paulo: Landy 2005. 

 

ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A intervenção do amicus curiae em demandas seriais de 

interesse da administração pública. Legis Augustus, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 71, jul.-

dez. 2012. 

 

ALVIM, Arruda. Deveres das partes e dos procuradores no direito processual civil 

brasileiro (a lealdade no processo). Revista de Processo, ano 18, n. 69, jan.-mar 1993. 

 

AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

 

AMORIM, Filipo Bruno Silva. O papel do amicus curiae no contexto da objetivação do 

controle difuso ou concreto de constitucionalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 

2506, 12 maio 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/14828>. Acesso em: 26 fev. 

2015. 

 

ANGELL, Ernest. The amicus curiae American development of English institutions. 16 

Int‟l & Comp. L. Q. p. 1017-1018, 1967. Disponível em: <http://heinonline.org>. Acesso 

em: 7 out. 2014. 

 



362 

 

BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Repercussão geral em recurso extraordinário e 

o papel do “amicus curiae”. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do 

Direito (RECHTD), 5(2), p. 169-177, jul.-dez. 2013.  

 

BALCERZAK, Filip. Amicus curiae submissions in investor state arbitrations. Disponível 

em: <www.commonlawreview.cz>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

BANNER, Stuart. The myth of neutral amicus: American courts and their friends, 1790-

1890. 20 Const. Comment. 111. 2003-2004, p. 111. Disponível em: 

<http://heinonline.org>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. La igualdad de las partes en el proceso civil. Temas 

de direito processual civil. 4.ª série. São Paulo: Saraiva, 1989. 

______. Notas sobre o tema da “efetividade” do processo. Temas de direito processual. 3.ª 

série. São Paulo: Saraiva, 1984. 

 

BASTIN, Lucas. The Amicus Curiae in Investor-State Arbitration. Cambridge Journal of 

International Comparative Law, n. (1)3, p. 208-234, 2012. 

 

BATISTA, Lia Carolina. Assistência no processo civil brasileiro. 2012. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

BAUM, Lawrence. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1987..  

 

BECKWITH, Edmund Ruffin; SOBERNHEIM, Rudol, Amicus Curiae – Minister of 

Justice, 17 Fordham L. Rev. 38, p. 58, 1948. 

 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantia da amplitude de produção probatória. In: 

CRUZ E TUCCI, José Rogério (Coord.). Garantias constitucionais do processo: 

homenagem aos 10 anos da Constituição de 1988. São Paulo: RT, 1999. 

______. Poderes instrutórios do juiz. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009. 

 



363 

 

BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional 

brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador: Bahia, n. 26, maio-jun.-jul. 

2011. 

______. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

 

BISCH, Isabel da Cunha. O amicus curiae, as tradições jurídicas e o controle de 

constitucionalidade: um estudo comparado à luz das experiências americana, europeia e 

brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

 

BLACK, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases 

of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. St. Paul: Minn. West 

Publishing, 1968. 

 

BONATTO, Andréia Maria. O instituto jurídico do amicus curiae e sua aplicação no 

direito brasileiro. Disponível em: 

<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Andr%C3%A9ia% 2 0Bonatto%20-%20ve 

rs%C3%A3o%20final.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

BRACE, Paul; BUTLER, Kellie. New Perspectives for the Comparative Study of the 

Judiciary: The State Supreme Court Project. The Justice System Journal, 2001. 

 

BRANT JUNIOR, Emerson Moreira. Amicus curiae: origens, desenvolvimento e realidade 

no controle de constitucionalidade brasileiro. 2011. Monografia (Bacharel em Direito) – 

Universidade Veiga de Almeida. 

 

BRASIL JR., Samuel Meira. Precedentes vinculantes e jurisprudência dominante na 

solução de controvérsias. 2010. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

 

BRETONE, Mário. História do direito romano. Lisboa: Estampa, 1988. 

 



364 

 

BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro 

enigmático. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.  

______. Amicus curiae no Projeto de novo Código de Processo Civil. Brasília, ano 48, n. 

190, abr.-jun. 2011.  

______. Da legitimidade do IASP como amicus curiae. Revista do Instituto dos Advogados 

de São Paulo – 140 anos, v. 34, jul.-dez. 2014. 

______. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 

______. Quatro perguntas e quatro respostas sobre o amicus curiae. Revista Nacional da 

Magistratura, Brasília, ano II, n. 5, p. 132-138, maio 2008. 

 

BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus curiae – a democratização do debate nos 

processos de controle da constitucionalidade. Revista de Diálogos Jurídicos, Salvador: 

Bahia, n. 14, jul.-ago. 2002. 

 

BÜLOW, Oskar von. La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos 

procesales. Traducción de Miguel Angel Rosas Lichtschein. Buenos Aires: Ediciones 

Jurídicas Europa-América, 1964. 

 

CABRAL, Antônio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um 

terceiro especial. Revista de Processo, ano 29, n. 117, set.-out. 2004. 

 

CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before the Supreme Court: 

Who participates, When, and How Much? Journal of Politics, v. 52, n. 3, p. 787, Aug. 

1990. 

 

CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Democracia, participação e processo. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini el al. (Coord.). Participação e processo. São Paulo: RT, 

1988. 

 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 21. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. v. 1. 

______. ______. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 2. 

______. The New Brazilian Civil Procedure Code Project: brief analysis. Revista de 

Processo, n. 199, 2011. 



365 

 

 

CAPPELLETTI, Mauro. Giudici Legisladori? Studio dedicatoalla memoria di Tullio 

Ascarelli e di Alessandro Pekelis. Milano: Giuffrè, 1984. 

______. O processo civil comparado. Tradução de Hiltomar Martins de Oliveira. Belo 

Horizonte: Cultura Jurídica; Líder, 2001. 

______; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Fabris, 1988. 

 

CARDOSO, Oscar Valente. Amicus curiae e audiências públicas no controle de 

constitucionalidade brasileiro, p. 7. Disponível em: 

<seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/download/45521/32714>. Acesso em: 1.º mar. 

2015. 

 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n.º 9.307/97. 2. 

ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006.  

 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. São Paulo: Saraiva, 2001. 

______. Mandado de segurança. Assistência e amicus curiae. Revista de Processo, ano 28, 

n. 112, out.-dez. 2003. 

 

CARVALHO, Camilo de Oliveira. A função do amicus curiae no Estado constitucional e 

democrático de direito. Disponível em: 

<www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b265ce60fec5384>. Acesso em: 27 fev. 2015. 

 

CENEVIVA, Walter. Advocacia e Poder Judiciário. Revista de Escola Paulista da 

Magistratura, ano 1, n. 0, 1993. 

 

CERAMI, Pietro; CORBINO, Alessandro; METRO, Antonio; PURPURA, Gianfranco. 

Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma ântica. I fondamenti 

dell‟esperienza giuridica occidentale. Napoli: Jovene, 2006. 

 

CHANAN, Guilherme Giacomelli. Amicus curiae no direito brasileiro e a possibilidade de 

seu cabimento nas Cortes estaduais, p. 5. Disponível em: 

<http://www.tex.pro.br/home/artigos/97-artigos-set-2005/5302-amicus-curiae-no-direito-



366 

 

brasileiro-e-a-possibilidade-de-seu-cabimento-nas-cortes-estaduais>. Acesso em: 1.º mar. 

2015. 

 

CHANG, Robert S. The Fred T. Korematsu Center for Law and Equality and its vision for 

Social Change, 7 Stan. J. C.R. & C.L. 197 (2011). 

 

CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto 

da cultura comparada. Tradução de Sergio Arenhart e Gustavo Osna. São Paulo: Marcial 

Pons, 2014. 

 

CHAYES, Abram. The role of the judge in public law litigation. Harvard Law Review, v. 

89, n. 7, p. 1289, May 1976. 

 

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

1965. v. 2. 

 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito commercial, volume 1, direito de empresa, 16ª 

ed. São Paulo, Saraiva, 2012. 

 

COLLINS JR., Paul M. Amici Curiae and Dissensus on the U.S. Supreme Court. Journal 

of Empirical Legal Studies, v. 5, Issue 1, p. 143-170, March 2008. 

______. Friend of the Court: Examining the Influence of Amicus Curiae Participation in 

U.S. Supreme Court litigation. Law & Society Review, v. 38, n. 4, p. 809, 2004. 

______; BATTA, Anna.; MILES, Tom; RINGHAND, Lori A. Let‟s Talk. Judicial 

Decisions at Supreme Court Confirmation Hearings. Judicature, v. 96, n. 7, Jul.-Aug. 

2012-2013. 

______; BLACKSTONE, Bethany. Strategy and the Decision to Dissent on the U.S. 

Courts of Appels. Justice System Journal, v. 35 (3), p. 239-256, 2014. 

______; CORLEY, Pamela C.; HAMNER, Jesse. An Investigation of Repetition in U.S. 

Supreme Court Amicus Curiae Briefs. Judicature, v. 97, n. 5, Mar.-Apr 2014. 



367 

 

______;  MANNING, Kenneth L.; CARP, and Robert A. Gender, Critical Mass, and 

Judicial Decision Making. Law & Policy, v. 32, n. 2, April 2010. 

______; MARTINEK, Wendy L. Who participates as amici curiae in the U.S. Courts of 

Appels?. Judicature, v. 94, n. 3, Nov.-Dec. 2010. 

______; SOLOWIEJ, Lisa A. Interest Group Participation, Competition, and Conflict in 

the U.S. Supreme Court. Law & Social Inquiry, v. 32, Issue 4, p. 955-984, Fall 2007. 

 

CONTIJO, André Pires; SILVA, Christine Oliveira Peter da. O papel do amicus curiae no 

Estado Constitucional: mecanismo de acesso da transdisciplinaridade no processo de 

tomada de decisão constitucional. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3299.pdf>. Acesso em: 26 

fev. 2015. 

 

CORRÊA, Letícia França. A figura do amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. 

Disponível em <http://www.puc-

rio.br/pibic/relatorio_esumo2012/relatorios_pdf/ccs/DIR/JUR-Let%C3%ADcia%20Fran% 

C3%A7a%20Cor r%C3%AAa.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015. 

 

COVEY JR., Frank M. Amicus Curiae: Friend of the Court. Disponível em: 

<www.heinonline.org>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

CRAVO, Daniela Copetti. A natureza da intervenção judicial do Cade. Disponível em: 

<http://www.esaf.fazenda.gov.br/premios/premios-1/premios-2014/9o-premio-seae-

2014/monografias-premiadas-em-edicoes-anteriores-premio-seae>. Acesso em: 4 mar. 

2015. 

 

CRISCUOLI, Giovani. Amicus curiae. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 

Milano, Giuffrè, anno XXVII, n. 1, 1973. 

 

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto de 

admissibilidade do recurso extraordinário (Lei n. 11.418/2006). RDC, n. 56, p. 14, nov.-

dez. 2008. 



368 

 

______. Eficácia do precedente judicial na história do direito brasileiro. Estudos em 

homenagem ao professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Revista do Advogado, São 

Paulo, ano XXIV, p. 47, set. 2004. 

______. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: RT, 2004. 

 

CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. São Paulo: Dialética, 

2005. 

 

DAHL, Robert A. A Preface to Democratic Theory. Chicago and London: The University 

of Chicago Press, 2006. 

______. Polyarchy Participation and Opposition. New Haven and London: Yale 

University Press, 1971. 

 

DANTAS, Paulo Roberto de Figueiredo. Direito processual constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

DAVIS, Kenneth Culp. An Approach to Problems of Evidence in the Administrative 

Process. 55 Harv. L. Rev. p. 402-403, 1942. 

 

DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação 

democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2011. 

 

______. Primeiras impressões sobre a participação do amicus curiae segundo o Projeto do 

Novo Código de Processo Civil (art. 322). Revista de Processo, São Paulo: RT, v. 194, 

2011.  

 

DIDIER JR., Fredie Souza. Ações constitucionais. Salvador: JusPodium, 2006. 

______. A intervenção judicial do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (art. 89 

da Lei Federal 8.884/1994) e da Comissão de Valores Mobiliários (art. 31 da Lei Federal 

6.385/1976). Revista de Processo, ano 29, n. 15, maio-jun. 2004. 

______. Formação do precedente e amicus curiae no direito imperial brasileiro: o 

interessante Dec. 6.142/1876. Repro, n. 220, jun. 2013. 

______. Recurso de terceiro: juízo de admissibilidade. São Paulo: RT, 2005. 



369 

 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 10. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002. 

______. Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção. Processo civil empresarial. 

São Paulo: Malheiros, 2010.  

______. Intervenção de terceiros. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

______. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 1. 

______. ______. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 2. 

______. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. 

______. Vocabulário de processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

ENNIS, Bruce J. Effective Amicus Briefs. 33 Cath. U.L. Rev. 603 1983-1984. Disponível 

em: <http://heinonline.org>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

FALLON JR., Richard H. Legitimacy and the Constitution. Harvard Law Review, v. 118, 

n. 6, 2005. 

 

FERRAZ, Anna Candida da Cunha. O amicus curiae e a democratização e a legitimação 

da jurisdição constitucional concentrada. Revista Mestrado em Direito, Osasco, ano 8, n. 1, 

2008. Disponível em: 

<http://132.248.9.34/hevila/Revistamestradoemdireito/2008/vol8/no1/3.pdf>. Acesso em: 

1.º mar. 2015. 

 

FERREIRA, Hélio Rios. O processamento dos múltiplos recursos com fundamento em 

idêntica controvérsia (repercussão geral) e com fundamento em idêntica questão de direito 

(recurso especial repetitivo). RDC, n. 62, nov.-dez. 2009. 

 

FLANGO, Victor E.; BROSS, Donald C.; CORBALLY, Sarah. Amicus Curiae Briefs: The 

Court‟s Perspective. The Justice System Journal, v. 27, n. 2, 2006. 

 

FRANZE, Anthony J.; ANDERSON, Reeves. The Supreme Court‟s Reliance on Amicus 

Curiae in the 2011-2012 Term. The National Law Journal, Sept. 24, 2012. 

 

FUX, Luiz. Intervenção de terceiros (aspectos do Instituto). São Paulo: Saraiva, 1990. 

http://heinonline.org/


370 

 

 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; 

OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria geral do processo. Comentários ao CPC de 

2015. Parte Geral. São Paulo: Forense, 2015. 

 

GARCIA, Ruben J. A Democratic Theory of Amicus Advocacy. Florida State University 

Law Review, v. 35, p. 315-321, 2008. 

 

GOLDSMITH, Lord. Advocate to the Court. 32 Family Law, p. 228, 2002. 

 

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1981. 

 

GRISWOLD, Erwin N. The Judicial Process 22. New York: Association of the Bar of the 

City of New York, 1973. 

 

HARPER, Brandon D. The effectiveness of State-Filed Amicus Briefs at the United States 

Supreme Court. Journal of Constitutional Law, v. 16:5, p. 1503-1529, May 2014. 

 

HARRINGTON, John. Amici Curiae in the Federal Courts of Appels: How Friendly are 

they? 55 Case W. Res. L. Rev. 667 2004-2005, p. 695. Disponível em: 

<http://heinonline.org>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

HARRIS, Michael J. Amicus Curiae: friend or foe? The limits of friendship in American 

jurisprudence. 5 Suffolk J. Trial & App. Adv. 1. 

 

HAW, Rebecca. Amicus Briefs and the Sherman Act: Why Antitrust Needs a New Deal, p. 

1250. Disponível em: <www.heinonline.org>. Acesso em: 27 fev. 2015. 

 

IMRE, Christina J. Friendly persuasion: The role of the amicus Brief in Supreme Court 

Practise. May 2001. Disponível em: 

<www.sedgwicklaw.com/publications/detail.aspx?pub=3797>. Acesso em: 26 fev. 2015. 

 



371 

 

JOHNSON, Timothy R.; ROBERTS, Matthew. Amicus Curiae participation in U.S. 

Supreme Court Oral Arguments. Annual Meeting Midwest Science Association, p. 8, April 

2003. 

 

KATT, William J. Roper and the Scientific Amicus.  Jurimetrics Journal, v. 49, p. 253-

275, Spring 2009. 

 

KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The influence of Amicus Curiae Briefs on 

the Supreme Court. Faculty publications. Paper 568, p. 774. Disponível em: 

<http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/568>. Acesso em: 27 fev. 2015. 

 

KELSEN, Hans. O que é justiça? A justiça, o direito e a política no espelho da ciência. 

Tradução de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

______. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 

 

KOCHER, Henerik. Dicionário de expressões e frases latinas. Disponível em: 

<membres.lycos.fr/hkocher>. 

 

KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief: from friendship to advocacy. Yale Law 

Journal, v. 72, n. 3, 1963. 

 

LAPOLLA, Marcelo. Atuação da CVM em processos judiciais condiz com busca por 

qualidade em decisões. Disponível em: 

<http://www.salussemarangoni.com.br/ckfinder/userfiles/files/MAA_15-09-2011.pdf>. 

Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

LARSEN, Allison Orr. The Trouble with Amicus Facts. Virginia Law Review, v. 100, p. 

1765, 2014. 

 

LAURENTIIS, Thais Catib de. A caracterização do amicus curiae à luz do Supremo 

Tribunal Federal. 2007. Monografia (Trabalho de conclusão de curso) – Escola de 

Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público, São Paulo. 

 



372 

 

LAZZARINI, Alexandre. A intervenção do Cade no processo judicial. Cad. Jur., São 

Paulo, v. 3, n. 10, p. 135-142, jul.-ago. 2002. 

 

LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Evicção e processo. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: RT, 2002. 

______. Recursos de sobreposição: novo procedimento e intervenção do amicus curiae. 

Disponível em: <http://www.revistajustitia.com.br/revistas/awdy18.pdf>. Acesso em: 1.º 

mar. 2015. 

 

LIMA, Rafael Scavone Bellem de. A audiência Pública realizada na ADI 3510-0: a 

organização e o aproveitamento da primeira audiência pública da história do Supremo 

Tribunal Federal. 2008. Monografia (Trabalho de conclusão de curso) – Escola de 

Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público, São Paulo. 

 

LOOMIS JR., Philip A.; and EISENBERG, Meyer. The SEC as Amicus Curiae in 

Shareholder Litigation. American Bar Association Journal, v. 52, Aug. 1966. 

 

LYNCH, Philip. Why are Non-parties Non-starteres? A call for clearer procedures and 

guidelines for amicus curiae applications in Victoria, p. 6. Disponível em: 

<http://hrlc.org.aufiles/WDRJ4FITZ3/Submission%20re%20amicus.Pdf>. Acesso em: 1.º 

mar. 2015. 

 

LOWMAN, Michael K. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the 

friends leave? Disponível em: <http://www.americanuniversitylawreview.com/pdfs/41/41-

4/lowman.pdf>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da Conceição 

Côrte-Real. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1980. 

 

LUND, Nelson. Interest of Amicus Curiae. Journal on Firearms & Public Policy, v. 20. 

Poly 241, 2008. 

 



373 

 

MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo 

civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

MACIEL, Adhemar Ferreira. Amicus Curiae: um instituto democrático. Revista de 

Processo, São Paulo, RT, n. 106, p. 282, abr.-jun. 2002. 

 

MARCATO, Antonio Carlos. Crise da Justiça e influência dos precedentes judiciais no 

direito processual civil brasileiro. 2008.   Tese (Professor Titular de Direito Processual 

Civil)  – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Da teoria da relação jurídica processual ao processo civil do 

Estado constitucional. Disponível em: <www.abdpc.org.br>. Acesso em: 7 out. 2014. 

______. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2013. 

 

MATTOS, Ana Letícia Queiroga de. O amicus curiae: uma compreensão 

procedimentalmente adequada para a legitimidade do processo constitucional brasileiro. 

2006. Dissertação (Mestrado) – Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 

2001. 

 

MEDINA, Damares. Amigo da corte ou amigo da parte? Amicus curiae no Supremo 

Tribunal Federal. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto 

Brasiliense de Direito Público, Brasília. 

 

MEDINA, José Miguel Garcia. A dimensão procedimental dos direitos e o projeto do novo 

CPC.  Atual. Jur. – R. do Cons. Fed. da OAB, Belo Horizonte, ano 2, p. 11-29, jan.-jun. 

2012. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. Lei 9.868/99: Processo e julgamento da ação direta de 

constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal. 



374 

 

______; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

 

MENEZES, Paulo de Tarso Duarte. Aspectos gerais da intervenção do amicus curiae nas 

ações de controle de constitucionalidade pela via concentrada. Revista de Direito Público, 

n. 17, jul.-ago.-set. 2007. 

 

MOHAN, S. Chandra. The amicus curiae: friends no more? Singapore Journal of Legal 

Studies, p. 352-374, 2010. 

 

MONTEIRO, Geraldo Tadeu M.; SAVEDRA, Mônica Maria G. Metodologia da pesquisa 

jurídica: manual para elaboração e apresentação de monografias. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

MORAIS, Dalton Santos. A abstrativização do controle difuso de constitucionalidade no 

Brasil e a participação do amicus curiae em seu processo. Revista de Processo, v. 33, n. 

164, out. 2008. 

 

MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015.  

 

NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação processual 

civil extravagante em vigor atualizado. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 2004. 

______; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 

13.105/2015. São Paulo: RT, 2015. 

 

O‟BRIEN, Zeldine. The Courts Make a New Friend? Amicus Curiae Jurisdiction in 

Ireland, p. 22. Disponível em: <www.heinonline.org>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 



375 

 

O‟CONNOR, Karen. The amicus curiae role of the U.S. solicitor general in Supreme Court 

litigation. Although there is little public scrutiny of the office, the solicitor general can and 

does significantly affect public policy, this study shows. Judicature, v. 66, n. 6, Dec.-Jan. 

1983. 

______. Supreme Court Litigation can and does significantly affect public, this study 

shows. Judicature, v. 66, n. 6, p. 260, Dec.-Jan. 1983. 

______; EPSTEIN, Lee. Amicus Curiae Participation in U.S. Supreme Court Litigation: 

An Appraisal of Hakman‟s „Folklore‟. Law & Society Review, v. 16, n. 2, p. 36, 1981-

1982. 

______; ______. Court Rules and Workload: A case study of rules Governing Amicus 

Curiae participation. The Justice System Journal, v. 8/1, p. 37, Spring 1983. 

______; IVERS, Gregg. Friends as Foes: The Amicus Curiae Participation and 

Effectiveness of the American Civil Liberties Union and Americans for Effective Law 

Enforcement in Criminal Cases, 1969-1982. Law & Policy, v. 9, n. 2, p. 161, Apr. 1987. 

 

OLIVEIRA, Suzana Fairbanks Lima de. A racionalização da atividade do Ministério 

Público no processo civil. 2008. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O‟SULLIVAN, Nikki. European Union Amicus Curiae Briefs: The road to abolition of the 

Death Penalty. Disponível em: <www.heiononline.org>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

OWENS, Rosemary J. Interveners and Amicus Curiae: The role of the Courts in a modern 

democracy. Disponível em: <www.austlii.edu. aulauljournals/AdelLawRwl/1998/18.pdf>. 

Acesso em: 26 fev. 2015. 

 

PEREIRA, Milton Luiz. Amicus curiae – Intervenção de terceiros. Disponível em 

<http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero18/artigo16.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

PIGNATARI, Alessandra Calvoso Gomes. Efeitos processuais no controle de 

constitucionalidade. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014. 

 

PINTO, Rodrigo Strobel. Amicus curiae: atuação plena segundo o princípio da cooperação 

e o poder instrutório judicial. Revista de Processo, ano 32, n. 151, set. 2007. 



376 

 

______. Amicus curiae no Projeto de Código de Processo Civil. Revista de Processo, São 

Paulo, ano 38, v. 220, 2013. 

 

PIPER, George C. Amicus Curiae Participation – at the Court‟s Discretion. Kentucky Law 

Journal, v. 55, p. 866, 1966-1967. 

 

PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 1973. t. II. 

______. Tratado das ações. São Paulo: RT, 1973. 

 

PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as reformas do processo civil. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

______. Responsabilidade civil do Promotor de Justiça na tutela a interesses 

metaindividuais. 2005. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

RAZABONI, Olívia Ferreira. Amicus curiae: democratização da jurisdição constitucional. 

2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

REIS, Lucas Cavalcanti. A participação do amicus curiae na análise da repercussão geral 

do recurso extraordinário. 2013. Dissertação (Especialista em Direito Processual Civil) – 

Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília. 

 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo. Saraiva, 2010. v. 1. 

______. ______. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2. 

 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação direta subsidiária de inconstitucionalidade: a 

legitimidade do cidadão brasileiro. Revista Inf. Legisl., Brasília, ano 29, n. 115, jul.-set. 

1992. 

 

ROCHA. Fabiano de Bem. Ações Anulatórias de direitos da propriedade industrial e o 

INPI – litisconsorte ou assistente? Revista da ABPI, n. 68, jan.-fev. 2004. 

 



377 

 

RODRIGUES, Daniel Colnago. A assistência provocada no processo civil brasileiro: 

possibilidade e conveniência. Revista de Processo, ano 40, n. 240, fev. 2015. 

 

SALGADO, Lucia Helena. Defesa da concorrência no Brasil em momento de decisão. 

Disponível em: <http://works.bepress.com/lucia_salgado/12>.  

 

SANTANA, Patrícia da Costa. Um novo hermeneuta para o incremento do acesso à 

justiça: o amicus curiae na tutela coletiva de direitos, p. 4. Disponível em: <http://www. 

publicadireito.com.br/artigos/?cod=dba31b b5c7599269>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

SANTOS, Welder Queiroz dos. A hora e a vez do amicus curiae: o projeto do novo 

Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR., Fredie; BASTOS, Antonio Adonias 

Aguiar. O projeto do Novo Código de Processo Civil: estudos em homenagem ao professor 

José Joaquim Calmon de Passos. Salvador: JusPodivm, 2012. 

 

SCALIA, Anonin. There is no self-interest organization out there devoted to the persuit of 

truth in the federal courts. Jaffe v. Redmond, 518 U.S. 1, p. 35-36, 1996. 

 

SCHLUETER, David A.; SALZBURG, Stephen A. Emerging Problems under the Federal 

Rules of Evidence 29. Am. Bar Ass’n Section of Litg., 3. ed. 1998. 

 

SCHMIDT, Lélio Denícoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: assistente 

ou litisconsorte?. Revista de Processo, ano 24, n. 94, abr.-jun. 1994. 

 

SCOTT, David Hooper. Friendly Fire: Amicus Curiae Participation and Impact at the 

Roberts Court. PhD diss, University of Tennessee, 2013. 

 

SHAPIRO, Stephen M. Amicus Briefs in the Supreme Court, A.B.A. Sec. Litig., Appellate 

Practice Manual, Priscilla Anne Schros ed., n. 342, p. 22, 1992. 

 

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no 

processo civil brasileiro. Revista de Processo, ano 36, v. 200, out. 2011. 

 



378 

 

SILVA, Berky Pimentel da. Amicus Curiae: da jurisdição constitucional ao projeto do 

novo Código de Processo Civil. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP, v. 8. 

Periódico da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. 

 

SILVA, Claudia Paiva Carneiro da. O amicus curiae na Suprema Corte americana e no 

Supremo Tribunal Federal brasileiro: um estudo de direito comparado. 2011. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, 

Rio de Janeiro. 

 

SILVA, Larissa Clare Pochmann da. O amicus curiae no (novo) processo civil brasileiro. 

Rev. Direito e Diversidade. Disponível em: 

<http://facha.edu.br/dmdocuments/direito1_ARTIGO1.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. 

 

SILVA, Luiz Fernando Martins da. Amicus curiae, direito e ação afirmativa. Rev. Jur., 

Brasília, v. 7, n. 76, p. 70-78, dez. 2005-jan. 2006. 

 

SILVESTRI, Elisabetta. Ricercatore dell‟Università di Pavia. L‟ “amicus curiae”: uno 

strumento per la tutela degli interessi non rappresentati. Disponível em: 

<academia.edu/845763/L_amicus_uno_strumento_perla_tutela_degli_interessinon_rappres

entati>. Acesso em: 26 fev. 2015. 

 

SIMARD, Linda Sandstorm. An Empirical Study of Amici Curiae in Federal Court: a Fine 

Balance of Access, Efficiency, and Adversarialism. Rev. Litig., n. 669, p. 676, 2007-2008. 

Disponível em: <http://heinonline.orgem>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

SIMMONS, Omari Scott. Picking Friends From the Crowd: Amicus Participation as 

Political Symbolism. Connecticut Law Review, v. 42, n. 1, p. 210, Nov. 2009. Disponível 

em: <http://heinonline.org>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

SLAIBI FILHO, Nagib. Ação declaratória de constitucionalidade. Rio de Janeiro: 

Forense, 1995. 

 

SMALLMAN, David B. Amicus Practice: New Rules for Old Friends. Litigation, v. 25, n. 

2, p. 28, Winter 1999.  

http://heinonline.orgem/


379 

 

 

SOARES, Marcelo Negri. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário. Revista dos 

Tribunais, v. 953, p. 2, mar. 2015. 

 

SONGER, Donald R.; SHEEHAN, Reginald S. Interest Group Success in the Courts: 

Amicus Participation in the Supreme Court, p. 351-352. Acesso em: 

<www.jstor.org/discover/10.2307/448891?sid=21105941776373&ud=2&uid=4>. Acesso 

em: 26 fev. 2015. 

 

SOUZA, Antonio André Muniz de. O INPI como interveniente Especial nas ações de 

nulidade – Nova interpretação conforme a Lei da Propriedade Industrial. Revista de 

Processo, ano 30, n. 119, jan. 2005. 

 

SOUZA FILHO, Luciano Marinho de Barros e. Amicus curiae – instituto controvertido e 

disseminado no ordenamento jurídico brasileiro, p. 4. Disponível em: 

<www.agu.gov.br/page/download/index/id/522232>. Acesso em: 26 maio 2015. 

 

TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. 

 

TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

TAVARES, Osvaldo Hamilton. A CVM como amicus curiae. Disponível em: 

<http://www.revistajustitia.com.br/ar tigos/478462.pdf>. Acesso em: 1.º mar. 2015. 

 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. ed. rev., 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1.  

 

TOCQUEVILLE. A democracia na América. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 

 



380 

 

THORNE, John. A Short Note on government Amicus Briefs in Antitrust Cases. 

Disponível em: <http://apps.americanbar.org/antitrust/at-committees/at-

state/pdf/programs/spring-04/saec-thorne.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2015. 

 

USTÁRROZ, Daniel. A eficácia vinculativa dos verbetes sumulares do Supremo Tribunal 

Federal (primeiras considerações sobre a Lei 11.417/06), p. 126. Disponível em 

<www.abdpc.org.br>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

VASCONCELOS, Clever Rodolfo Carvalho. Natureza jurídica da intervenção amicus 

curiae no controle concentrado de constitucionalidade. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI39058,71043-

Natureza+juridica+da+intervencao+amicus+curiae+no+controle>. Acesso em: 27 fev. 

2015. 

 

VIDAL NETO, Nemo Eloy. A intervenção obrigatória do INPI nas ações que discutem a 

legalidade de marca comercial ainda não registrada e a consequente competência da Justiça 

Federal para processar e julgar essas ações. Revista de Processo, ano 27, n. 105, jan.-mar. 

2002.  

 

VILARINHO, Daniel Cervantes Angulo. A intervenção de terceiro na ação civil pública. 

Revista Saber Eletrônico, ano 1, v. 1, nov.-jun. 2010. 

 

WALBOLT, Sylvia H. Amicus briefs: friend or foe of Florida Courts? Disponível em: 

<http://www.stetson.edu/law/lawreview/media/amicus-briefs-friend-or-foe-of-florida-

courts.pdf>. Acesso em: 7 out. 2014. 

 

WALKER, Kristen. Amici Curiae and Access to Constitutional Justice: a practical 

perspective. Bond Law Review, v. 2, Iss. 3, Article 9, p. 115, 2010. 

 

ZUCKERMAN, Adrian A.S. Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil 

Procedure. In: ______. Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil 

Procedure. New York: Oxford University Press, 1999. 

  

 


