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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.  

 

  



Amicus curiae 

- O amicus curiae terá o prazo de 15 dias para manifestar-se contados da 

data da intimação da decisão que o admitiu.  

 

- Essa manifestação pode ser apresentada junto com o próprio 

requerimento de ingresso que, se for inadmitido, leva à exclusão da 

manifestação dos autos.  

 

- Para que o amicus curiae possa se manifestar em incidente de 

repercussão geral em Recurso Extraordinário, interpor recursos ou 

fazer sustentação oral, precisa estar representado por advogado. Não 

será necessário para falar nos autos (posição de Fredie Didier Jr.).  



Amicus curiae 

CPC, art. 138, § 1o 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 § 
3o. 

 

Como consequência da aplicação do art. 138, §1º, se, por exemplo, uma 

autarquia federal for admitida como amicus curiae e a causa estiver 

tramitando perante a Justiça Estadual, tal fato não importará no 

deslocamento do feito para a Justiça Federal.  

 

Além disso, não tem o amicus curiae legitimidade recursal, salvo duas 

exceções:  



Amicus curiae 

1) Oposição de embargos de declaração (art. 138, §1º).  
 
2) Recurso da decisão que julga o incidente de resolução de demandas 

repetitivas:  
 
CPC, art. 138, § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. 
 
- “Em razão da existência de um microssistema de julgamento de casos 

repetitivos (art. 928, CPC), a permissão de interposição de recursos 
deve estender-se ao julgamento de recursos especiais ou recursos 
extraordinários repetitivos.” (Posição de Fredie Didier Jr.)  



Amicus curiae 

- Acompanhou esta posição, o Enunciado 391 do FPPC: “O amicus 
curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos.” 

 
CPC, art. 138, § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou 

admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 
 
- O juiz pode, por exemplo, autorizar a produção de provas e a 

sustentação oral de suas razões.  
 
- As partes não podem limitar o poder do amicus curiae ou negociar para 

impedir a sua manifestação, com base no art. 190, CPC.  



Amicus curiae 

- O órgão julgador não fica vinculado à manifestação do amicus curiae, 

até mesmo porque ele participa do processo na condição de parte, 

ainda que de uma parte especial.  

 

Enunciado 128, FPPC: “No processo em que há intervenção do amicus 

curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas, nos 

termos do inciso IV do §1º do art. 489.” 


