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Amicus curiae 

Amicus curiae: 

 

 “O amicus curiae é o terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou 

por provocação do órgão jurisdicional, intervém no processo para 

fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão.” 

(Fredie Didier Jr.).  

 

  O amicus curiae atua como parte e dá a sua opinião sobre a causa, 

naquilo que diz respeito sobretudo a questões técnico-jurídicas.  

 

 O amicus curiae não se submete às regras de impedimento e suspeição e 

não faz jus há honorários.  



Amicus curiae 

- O amicus curiae não se confunde com um perito (que é meio de prova 
para demonstrar um sbustrato fático).  
 
- O CPC/15 regulamentou a intervenção do amicus curiae nos seguintes 
termos:  
 
CPC, 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. 
 
 
  



Amicus curiae 

- O amicus curiae pode ser pessoa física, jurídica, órgão ou entidade 

especializada. Deve, contudo, possuir representatividade adequada, ou 

seja, algum vínculo com a questão litigiosa, de forma que possa contribuir 

para a solução da controvérsia.  

 

Enunciado 127 do FPPC: “A representatividade adequada exigida do 

amicus curiae não pressupõe a concordância unânine daqueles a quem 

representa.” 

 

- É possível que haja mais de um amicus curiae no processo, podendo 

inclusive apresentar teses opostas, o que só enriquece o debate.  

 

  



Amicus curiae 

- A intervenção do amicus curiae pode ser autorizada de ofício pelo órgão 

jurisdicional ou a requerimento das partes ou do próprio interessado.  

 

“O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em 

que o Relator liberar o processo para pauta.” (STF. ADI 4.071 AgR, Rel. 

Ministro Menezes Direito. Julgamento: 22/04/09).  

 

- É irrecorrível a decisão que admite ou solicita a intervenção do amicus 

curiae. Já a decisão que a rejeita é recorrível.  

 

  


