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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). 
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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). 



26 

 

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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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.  

                                                 
1731

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 394. 
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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 

                                                 
1732

 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”. 
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