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DE CONSTITUCIONALIDADE: UMA REFLEXÃO À LUZ DA ADPF 54 

  

 

 

Alziro da Silva Macedo Corrêa 

 

 

RESUMO  

O objetivo deste artigo é analisar se o amicus curiae se tornou um caminho para o 
lobby no controle de constitucionalidade realizado pelo STF. Esse estudo será feito 
através da análise da ADPF 54. Essa ação debateu sobre um assunto bastante 
controverso na sociedade, que está relacionado a temática do aborto, a possibilidade 
de interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Ela atraiu a atenção de diversas 
entidades e pessoas que participaram como amicus, defendendo os interesses dos 
grupos por eles representados. Dada a grande quantidade de solicitações de ingresso 
na ação, na qualidade de amicus curiae, o relator decidiu convocar audiência pública, 
onde todos eles foram ouvidos. 

Palavras-chave:  Amicus curiae. Controle de constitucionalidade. Lobby. Aborto. 

 

 

AMICUS CURIAE AS THE WAY TO THE LOBBY IN JUDICIAL 

REVIEW:  A REFLECTION IN LIGHT OF ADPF 54 

 

 

ABSTRACT  

The aim of this article is to analyze whether amicus curiae has become a way to the 

lobby in judicial review accomplished by the STF. This study will be done through the 

analysis of ADPF 54. This case discussed a very controversial subject in society, wich 

is related to the theme of abortion, the possibility of terminating the pregnancy of 

anencephalic fetus. It attracted the attention of several entities and people who 

participated as amicus, defending the interests of the groups they represented. 

Because of the large number of requests to join the case as amicus curiae, the judge 

decided to convene a public hearing, where all of them were heard. 

Keywords: Amicus curiae. Judicial review. Lobby. Abortion. 
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INTRODUÇÃO 

 

O controle judicial de constitucionalidade, como garantia da proteção da 

supremacia da Constituição, consiste em uma atividade que fiscaliza a validade e a 

adequação das leis, bem como dos atos do poder público perante uma Constituição 

rígida, a qual foi desenvolvida por um ou múltiplos órgãos constitucionalmente 

constituídos (CUNHA JÚNIOR, 2017, p. 34). 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF), o guardião da Constituição 

Federal (art. 102, caput, da Constituição Federal), realiza o controle concentrado de 

constitucionalidade dos atos normativos do Poder Legislativo e do chefe do Poder 

Executivo. Assim, tem o poder de invalidar os atos provenientes do Parlamento, o qual 

tem sem seus membros eleitos pelo povo, e do próprio Presidente da República, que 

também goza de legitimidade democrática. 

Nessa esteira, muito se questiona sobre a sua legitimidade democrática, 

mormente ao exercer o controle de constitucionalidade de normas e atos normativos 

oriundo dos outros Poderes, que têm seus membros escolhidos pelo povo. A fim de 

suprir seu déficit democrático, o STF tem se valido de instrumentos que o auxiliam 

nesse mister. Dessa maneira, a Corte tem utilizado mecanismos que possibilitam a 

abertura procedimental da jurisdição constitucional, favorecendo a democratização do 

debate.  

 Nesse ponto, surge a figura do amicus curiae, que veio com a promessa de 

pluralizar o debate e dar maior legitimidade às decisões oriundas do Pretório Excelso.  

A expressão amicus curiae é de origem latina e, na sua literalidade, significa amigo 

da corte.  

O amicus curiae é um terceiro que adentra ao processo, porém não é parte. Ele 

atua fornecendo aos julgadores sua interpretação sobre a questão de natureza 

constitucional que está sendo decidida. Ademais, mune à Corte com informações 

técnicas para o melhor deslinde da causa, assim como atua representando interesses 

de grupos, que porventura possam ser afetados pela decisão do Tribunal (MEDINA, 

2008, p. 12). 

É sobre este último ponto que se destaca a participação desse terceiro nas 

ações de grande relevância que são decididas pelo STF, principalmente naquelas que 

aferem a constitucionalidade de uma norma. O amicus curiae tem atuado cada vez 

mais na defesa de grupos e segmentos sociais que ele representa, assemelhando-se 
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a uma prática bastante conhecida e utilizada para influenciar os tomadores de 

decisão, a saber, o lobby. 

Dessa maneira, o presente trabalho objetiva fazer uma reflexão acerca dessa 

atuação do amicus curiae como instrumento de defesa de interesses de grupos. Em 

outras palavras, analisar se o  amicus curiae está sendo  um caminho para realização 

do lobby no STF nas ações de controle de constitucionalidade e, para tanto, será 

estudada a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 54,  que 

contou com intensa participação de amici  que atuaram para defesa de interesses de 

grupos por eles representados.  

Assim, o tema do presente artigo é de grande relevância, pois o amicus curiae 

tem se tornando cada vez mais atuante nas ações de controle de constitucionalidade 

realizado pela Corte constitucional brasileira. 

A metodologia utilizada para pesquisa será a revisão bibliográfica de livros e 

artigos que versem sobre a temática deste trabalho, apresentando a origem histórica 

do amicus curiae e sua previsão legal nas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. Em seguida, será analisado quem são os participantes que atuam 

como amicus curiae nas ações de controle de constitucionalidade e, posteriormente, 

será tratado o fenômeno da judicialização da política. E, por derradeiro, será analisado 

os amici na ADPF 54. 

 

1. ORIGENS DO AMICUS CURIAE  

 

O processo judicial é o meio pelo qual o Estado-Juiz age a fim de dar uma 

solução a um conflito de interesses. As partes levarão ao julgador todas as questões 

e argumentos que sustentam o seu pedido, de modo a convencer o magistrado da 

plausibilidade daquilo que ela pleiteia, em detrimento da parte contrária. 

A relação processual é composta por esses personagens, juiz e as partes 

litigantes. Entretanto, a ideia de um terceiro adentrar a esfera processual para 

colaborar com o julgamento é uma prática que remonta à antiguidade. 

Essa colaboração fornecida por este terceiro interveniente, conforme 

mencionado supra, é de longa data. Os julgadores romanos e ingleses, tal como relata 

os estudiosos do tema, já contavam com esse colaborador da justiça. O espírito que 

movia a sua atuação era de auxílio e sua característica marcante era a neutralidade, 
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isto é, sua manifestação não se dava para fins de auxiliar as partes, tampouco 

defender interesses próprios, mas sim de ajudar a corte julgadora. 

No direito romano, os julgadores possuíam auxiliares para emitirem parecer 

sobre os casos levados a julgamento. Assim, o papel desse terceiro era de um 

cooperador neutro dos magistrados nos casos em que a matéria debatida não era 

apenas jurídica. Ademais, sua atuação visava, também, ajudar os julgadores de modo 

que eles não cometessem erros ao julgar a causa (BUENO, 2012, p. 112). 

Dessa forma, o julgador podia complementar o seu conhecimento forense tanto 

com a opinião de um técnico quanto com a do auxílio do consilium. Este órgão exercia 

uma função consultiva em diversas áreas (BUENO, 2012, p. 112). 

Cassio Scarpinella Bueno, comentando sobre o tema, esclarece: 

 

A atuação do consilliarius, individualmente (como “ius peritus”) ou como 
componente do consilium, era marcada basicamente por duas notas 
principais: sua intervenção dependia de convocação do magistrado e seu 
auxílio era prestado de acordo com o seu próprio e livre convencimento, 
observando os princípios do direito (BUENO, 2012, p. 112). 
 

 

Muito embora o direito romano não se referisse a esses auxiliares como amicus 

curiae, “não é insensato apontar que a raiz do instituto esteja nos mencionados 

‘conselheiros’, os quais, vale destacar, advogados não eram” (BISCH, 2010, p. 19). 

Os julgadores ingleses também contavam com a ajuda de terceiros que 

atuavam junto às cortes, fornecendo informações úteis referentes ao caso em 

julgamento. 

Discorrendo sobre a função do amicus no direito inglês, Isabel da Cunha Bisch 

ensina: 

 

Seu papel consistia em auxiliar as Cortes, principalmente apontando erro 
manifesto em processos ou trazendo informações relevantes contidas nos 
precedentes judiciais e em statutes não conhecidos ou ignorados pelos juízes 
(BISH, 2010, p. 19). 

 
 

Em razão disso, é comum indicar como uma das primeiras funções exercidas 

pelo amicus curiae a de shepardizing, que consistia em indicar os precedentes 

importantes dos casos e sua evolução (BUENO, 2012, p.114).  

A prática de pessoas que não faziam parte do processo adentrarem a lide com 

o fito de auxiliarem as cortes foi constituída no modelo da common law. Carlos 
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Gustavo Rodrigues Del Prá afirma, inclusive, que isto constaria nos Year Books, nos 

séculos XIV a XVI, do direito inglês medieval. Além disso, outras situações que 

possibilitavam a participação do amicus no direito inglês era para fazer a 

representação de interesses de menores ou informar a corte sobre a morte de uma 

das partes (DEL PRÁ, 2011. p. 25).  

Percebe-se, portanto, que esses colaboradores agiam de maneira meramente 

informativa e supletiva, porém exerciam papel importante junto às cortes julgadoras. 

Cassio Scarpinella Bueno cita um dos casos onde ocorreu a participação do 

amicus no direito inglês. Em 1686, onde o parlamentar inglês, George Treby, atuou, 

com a permissão da corte, informando-a a respeito de alterações sobre uma 

determinada lei, pois por ele ser membro do Parlamento conhecia os pormenores da 

norma em debate (BUENO, 2012, p. 114).  

Apesar da controvérsia sobre onde, de fato, origina-se o instituto  em comento, 

não pairam dúvidas, porém, de que foi em solo estadunidense que ele teve maior 

destaque “foi nos Estados Unidos, contudo, onde o instituto assumiu maior 

notoriedade, despertando interesse dos juristas, desde o século XIX” (BISCH, 2010, 

p. 20).  

No modelo norte-americano, o instituto passou a exercer uma função de 

democratização no processo. No referido modelo, os efeitos das decisões judiciais 

poderiam extrapolar a esfera de direito das partes e a regra do adversary system, 

calcada no trial by duel, não permitia que terceiros que pudessem ser afetados pelo 

precedente produzido por aquela decisão participassem do julgamento (DEL PRÁ, 

2011, p. 26- 28). 

 Assim, o amicus curiae passou a adentrar ao processo para se manifestar 

sobre a matéria em discursão. Dessa forma, ele aparece como solução a questão da 

sujeição jurídica, nas quais os interessados no deslinde da causa em julgamento não 

poderiam intervir no processo. (DEL PRÁ, 2011, p. 26- 28).   

Insta mencionar, ainda, que outro fator que colaborou para a consolidação do 

amicus curiae no direito norte-americano foi, indiscutivelmente, a prática pioneira da 

judicial review, que acentuou e alterou a utilização do instituto em comento. A 

manifestação de terceiros em processos judiciais onde são questionados atos 

emanados do Poder Público não é simples obra do acaso, muito menos de simples 

mecanismo processual relacionado à democracia estadunidense. A figura do amicus 
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curiae dimana das particularidades da família jurídica da common law, outrossim da 

judicial review (BISCH, 2010, p. 20-21).  

Ante o exposto, percebe-se que há controvérsia acerca da origem mais remota 

do instituto. Há estudiosos que afirmam que o amigo da corte teria nascido da tradição 

jurídica romana, já outros dizem que ele é um mecanismo oriundo do direito inglês. 

 A despeito dessa controvérsia, há certo consenso quanto à ideia de ter sido no 

direito inglês que ele surgiu de forma mais sistemática. Contudo, ao ser assimilado 

pelo direito norte-americano, o instituto perdeu a sua natureza de imparcialidade (DEL 

PRÁ, 2011, p. 27).  

 

 2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E AMICUS CURIAE 

 

A atividade legiferante deve ser desenvolvida em observância as normas 

constitucionais, assim como o poder regulamentar deve ser exercido segundo as 

balizas traçadas pela lei. Dessa forma, a ordem jurídica não permite conflito entre 

normas, mesmo que localizadas em planos diferentes (MENDES,1999, p. 3). 

O controle de constitucionalidade é o meio pelo qual é analisado se 

determinada lei ou ato normativo está em consonância ou não com a Constituição 

Federal. Esta, deve ser utilizada como parâmetro para elaboração das leis, sendo o 

controle de constitucionalidade o instrumento utilizado para garantir essa harmonia. 

O modelo brasileiro de controle da constitucionalidade caracteriza-se como 

misto, uma vez que admite tanto o controle concentrado (abstrato) quanto o difuso 

(concreto). O controle difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, 

afastando a aplicação da lei tida como inconstitucional no caso concreto em 

julgamento. Nesse caso, a decisão terá efeito inter partes, ou seja, só valerá para as 

partes envolvidas naquele processo.  

O controle concentrado, por sua vez, é realizado pelo STF, o guardião da 

Constituição Federal (art. 102, caput, CRFB/88), através da ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI), da ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). O art. 103 da CRFB/88 

traz um extenso rol de legitimados para propositura dessas ações. 

 As decisões proferidas em sede de controle concentrado terão eficácia ex tunc, 

erga omnes e possuem efeito vinculante para todo Poder judiciário, assim como para 
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os órgãos da Administração Pública direta e indireta. Ademais, existe a possibilidade 

de o plenário do STF realizar a modulação dos efeitos da decisão. 

Calcado nas ideias de Hans Kelsen, o STF possuía o entendimento de tornar 

cada vez mais objetivo o controle abstrato das normas, impedindo a intervenção de 

terceiros nas ações de controle de constitucionalidade, tal como previa o seu 

Regimento Interno (BISCH, 2010, p. 107). 

De fato, o processo de análise da constitucionalidade de uma norma em tese, 

sem utilizar fatos concretos, traz na sua essência o objetivo de preservação do 

ordenamento jurídico de atos que o contrarie. Nessa ótica, não se objetiva qualquer 

tipo de tutela de direitos de ordem individual subjetivo, uma vez que as ações diretas 

possuem caráter objetivo, e não possuem partes. Há requerente nesse procedimento, 

entretanto não existe propriamente réu ou requerido (BISCH, 2010, p. 107).  

Todavia, em 1999 foram promulgadas as Leis n. 9.868 e 9.882, que alteraram 

essa ideia de não participação de terceiros nas ações diretas. Assim, passou-se a 

permitir a intervenção do amicus curiae. Ou seja, possibilitou-se a participação de 

terceiros na Corte constitucional brasileira em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade.  

Vale dizer, que os diplomas legais acima mencionados, que possibilitaram essa 

abertura no controle concentrado, tiveram como idealizador o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que havia feito a tradução da obra de Peter Härbele, 

“Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 

contribuição para interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição”. Um dos 

mecanismos apresentados pelo autor para que se promova essa “sociedade aberta 

dos intérpretes da constituição”, é justamente a figura do amicus curiae. Não se pode 

negar, portanto, a influência que essa obra exerceu sobre o ministro do STF. 

A jurisprudência do STF é firme no sentido de entender que a participação do 

amicus curiae no controle abstrato de normas é um instrumento que ajuda fornecer 

legitimidade social às decisões oriundas da Corte, assim como favorece a pluralização 

do debate constitucional. 

 

2.1.  NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  

 

Em verdade, a ausência de lei autorizadora para intervenção de terceiros na 

ADI não obstava a participação do amigo da corte, pois mesmo antes da Lei n. 
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9.868/99, e com vedação em seu Regimento Interno, o STF já admitia, informalmente, 

que fossem apresentados memoriais por amicus curiae, no âmbito desta ação, na 

ocasião do julgamento do agravo regimental na ADI 748, em 1994. No acordão, o 

relator, Ministro Celso de Mello, ainda ressaltou o caráter colaborativo da referida 

participação. 

As Leis n. 9.868/99, que “dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal” e a Lei n. 9.882/99, a qual dispõe sobre “ o processo e 

julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do 

§ 1o do art. 102 da Constituição Federal” trazem a possibilidade da intervenção. 

Vale ressaltar, que a Lei n. 9.868/99, em seu art. 7º, caput, vedou a intervenção 

de terceiros na ADI.  Entretanto, o § 2º, do dispositivo em comento, excepciona a 

regra, e traz a possibilidade da admissão da intervenção de “outros órgãos ou 

entidades”.   

Assim dispõe o dispositivo precitado: 

 

Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta 
de inconstitucionalidade. 

(…) 

§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade 
dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o 
prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou 
entidades (BRASIL, 1999) (grifos nosso). 
 

Como se pode inferir da leitura do artigo colacionado supra, é necessário que 

sejam preenchidos alguns requisitos legalmente fixados para que a intervenção seja 

admitida. Além desses requisitos legais, tem de se observar aqueles criados pela 

jurisprudência do STF.  É o que pode ser verificado na ADI 3460 ED, de relatoria do 

Ministro Teori Zavascki, em voto. 

In verbis: 

 

                            (…) 

5. É por isso que se tem entendido, no Supremo Tribunal Federal, que o 
pedido de intervenção de amicus curiae nos processos de controle 
concentrado, bem assim nos casos com repercussão geral reconhecida, 
deve ficar sob o crivo do Relator da causa que a aceitará ou não à luz de 
certos moderadores normativos, dois deles legalmente previstos (Lei 
9.868/99) – (a) a relevância da matéria; (b) a representatividade do 
postulante, e outros dois jurisprudencialmente definidos; (c) a 
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oportunidade (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 

16/10/09); e (d) a utilidade das informações prestadas […]. (grifos nossos). 
 

Os requisitos legais, estabelecidos no artigo 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99, e no 

art. 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), que posteriormente 

passou a prevê o instituto, confluem para o mesmo norte.  

Conforme pode ser verificado na jurisprudência do STF, no voto do Ministro 

Luiz Fux, na ADI 5086 AGR / DF: 

 

Com efeito, compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de 
terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado 
de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a 
representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei 
Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), 
bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do 
processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) […]. (ADI 5.086/DF. O 
Ministro Relator, Luiz Fux). (grifos nosso). 

 
 

A relevância da matéria diz respeito ao fato de que a causa levada a julgamento 

deve ser de relevante teor à ordem jurídica, o que gera a necessidade de ser 

apresentada a Corte outros elementos que não estejam nos autos. 

Para Cassio Scarpinella Bueno, tendo em vista as características da ação direta 

de inconstitucionalidade e o entendimento majoritário de que o seu julgamento acaba 

por transformar o órgão jurisdicional em órgão político. O simples ajuizamento da ação 

direta de inconstitucionalidade faz com que a matéria nela debatida possua 

naturalmente relevância, preenchendo, consequentemente, o requisito previsto no § 

2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99 (BUENO, 2012, p. 155). 

No que tange o requisito da representatividade adequada, é exigido da 

instituição, que requer seu ingresso como amicus, a capacidade de representar um 

grupo de pessoas.  E também possuir uma preocupação de ordem institucional. 

 

2.2.  NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

A lei n. 9.868/99, ao tratar da ADC, não faz nenhuma previsão acerca da 

possibilidade da participação do amigo da corte. O seu § 2º do art. 18, que permitia a 

intervenção de terceiros no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade, foi 

vetado. 
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A doutrina defende, porém, ser possível a admissão de interessados na 

qualidade de amicus curiae para exercer a mesma função daquela prevista no § 2º do 

art. 7º da ação direta de inconstitucionalidade. Além do mais, ressalta a doutrina, que 

para ADC, a lei n. 9.868/99 manteve a possibilidade de o relator realizar a instrução 

do feito nos mesmos moldes que os arts, 6º, 8º e 9º preveem para ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Segundo Del Prá, em que pese o veto do § 2º do art. 18, que possuía redação 

semelhante ao § 2º do art. 7º, este deve ser aplicado de forma analógica à ação direta 

de constitucionalidade, pois não há motivo para tratamento diferenciado nesse 

aspecto entre a ADI e a ADC (DEL PRÁ, 2011, p. 90). 

De mais a mais, conclui o autor, não haveria razão para obstar a participação 

da sociedade no processo que redundará na declaração de constitucionalidade da 

norma, se sua participação é permitida na ação direta de inconstitucionalidade. E se 

a procedência do pedido na ADC terá o mesmo efeito de uma sentença de 

improcedência em sede de ADI (DEL PRÁ, 2011, p. 90). 

Atualmente, o STF tem admitido amplamente a intervenção de amicus curiae 

em sede de ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de 

constitucionalidade 54/DF, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que 

discutia a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, 

contou com a participação de nove amici. 

 

2.3. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  

 

A lei n. 9.882/99 que “dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da 

Constituição Federal” não prevê em seu texto disposição semelhante àquela contida 

no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/99. Entretanto, ela traz o que se chama de “abertura 

procedimental”, pois o relator poderá “instruir” o feito, obtendo informações relevantes 

para o deslinde da causa (BUENO, 2012, p. 190). Dessa maneira, a lei precitada 

permite que o relator ouça “os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato 

questionado, bem como o Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da 

República” (art. 5º, § 2º).  

Outrossim, poderá ser autorizado, caso o relator considere necessário, a 

“sustentação oral e juntada de memoriais por requerimentos de interessados no 
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processo” (art. 6º, § 2º). Segundo Isabel da Cunha Bisch, tal previsão é bem mais 

ampla do que aquela prevista para ADI, pois para que esse ingresso ocorra em sede 

de ADPF não precisa comprovar a representatividade, somente o interesse (BISCH, 

2010, p. 109). 

Cassio Scarpinella Bueno aponta que, tendo em vista que a ADPF poderá 

assumir o aspecto de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, podendo 

ter efeitos erga omnes e vinculantes. É adequado que entidades de classe e outros 

órgãos que possuam representatividade possam solicitar seu ingresso como amicus 

curiae, com base no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/99, sendo clara hipótese de aplicação 

por analogia (BUENO, 2012, p. 191). 

Para Del Prá, essa aplicação por analogia não seria necessária, pois para que 

haja a admissão do amicus curiae de maneira voluntária na ADPF já existe uma norma 

específica para isso, que é o art. 6º, § 2º da Lei n. 9.882/99 (DEL PRÁ, 2011, p. 92-

93). 

Existe, ainda, a possibilidade de audiência pública, conforme estabelece o art. 

6º, § 1º, Lei n. 9.882/99. 

In verbis: 

 

(…) 
§ 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos 
que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito 
ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, 
fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com 
experiência e autoridade na matéria  (BRASIL, 1999). 

 
 

Segundo Del Prá, a manifestação desses terceiros, que poderão ser 

requisitados pelo relator, exercerá o papel de amicus curiae. Uma vez que trarão 

elementos para elaboração da decisão, desempenhando verdadeira função de 

“amigos da corte” (DEL PRÁ, 2011, p. 91). 

 

2.4. PARTICIPANTES COMO AMICUS CURIAE NO CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

 

Damares Medina, em sua pesquisa de mestrado, dentre outras constatações, 

verificou quem são aqueles que atuam nos processos sob a veste do amicus curiae 

perante a Corte constitucional brasileira. Quase 90% dos pedidos de ingresso de 
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amicus curiae foram realizados por pessoas jurídicas (associações, Ministério Público 

estaduais, autarquias, entidades sindicais, conselhos de classe, empresas, entes da 

federação, entre outros). Já as pessoas físicas representam cerca de 10%, que de 

alguma forma participaram dos processos como amigos da corte (MEDINA, 2008, p. 

126). 

Ao analisar a jurisprudência do STF, acerca da admissibilidade de entidades 

que pediram ingresso nas ações de controle de constitucionalidade, na qualidade de 

amicus curiae, notar-se-á que a Corte tem se mostrado bastante receptiva à 

participação dos amici. Há uma gama de entidades que tiveram seus pedidos 

deferidos. 

A Conectas Direitos Humanos, o Centro de Direitos Humanos (CDH), a 

Federação Nacional das Empresas de Seguro Privado e Capitalização (FENASEG), 

a Confederação Nacional das Indústrias (CNI),  o Sindicato Nacional dos Aeroviários 

(SNA), a  Associação Brasileira de Emissoras  de Rádio e Televisão (ABERT), o 

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social,  a  Associação Direitos Humanos 

em Rede – Conectas Direitos Humanos, o Instituto Pro Bono, a Associação Brasileira 

de Radiodifusores (ABRA), o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 

(Fórum SBTVD), e Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). 

Todas essas entidades já foram admitidas nas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. 

Interessante é o caso da ADI n. 2.999/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes, na qual o Estado do Rio de Janeiro questionou questões orçamentárias 

referentes à saúde determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Na referida ação 

foram admitidas, pelo relator, 73 entidades que atuaram como amicus curiae. 

Conforme já mencionado alhures, Gilmar Mendes sofreu forte influência da ideia de 

Perter Härbele, que defende a ideia da sociedade de intérpretes da Constituição. 

Na ADPF 132/RJ, proposta pelo Governador do Rio de Janeiro, onde se debatia 

questões referente ao regime jurídico da união estável homoafetiva, diversos amici 

tiveram seu pedido de ingresso aceito, tais como o Instituto Brasileiro de Direito de 

Família, o Centro Livre de Luta Livre pela orientação Sexual, entre outros. 

Com efeito, tem se tornado cada vez mais crescente a participação dos amici 

nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Isso se deve, também, ao 

fato de diversas questões poderem ser alçadas ao STF para julgamento. Atualmente, 
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quase qualquer assunto pode ser decidido pela Corte por força do fenômeno da 

judicialização da política. 

 

3. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

O Poder judiciário tem sido cada vez mais provocado para resolver as mais 

variadas questões, inclusive sobre temas controversos na sociedade. Por força do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CFRB/88), ele não pode se 

furtar de decidir o caso sobre o qual foi provocado. 

Nessa esteira, a Corte constitucional brasileira tem ganhado cada vez mais 

destaque no cenário político-social, no qual tem agido de forma atuante.  A sua 

atuação em questões que envolvem temas sensíveis e de longo alcance no tecido 

social tem gerado reações de todos os tipos. 

Isso não ocorre apenas no nosso país, outros Estados ao redor do mundo já 

tiveram seus Tribunais como protagonistas de temas de alta relevância e reflexo no 

seio social. Nos Estados Unidos, por exemplo, “foi criada doutrina a exigir dos 

julgadores comedida atuação no julgamento de atos de natureza política o (self-

restraint) (BISCH, 2010, p. 148).  

Os temas que chegam as Cortes são os mais diversos, haja vista a 

complexidade das sociedades modernas atuais e do sistema jurídico-político que 

possibilita que os mais variados assuntos cheguem ao Poder Judiciário. As questões 

por este decidas vão desde a implementação de políticas públicas a temas de cunho 

ético-moral de alto debate na esfera social. A título de exemplo, em 2011, o STF 

reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar.  

Tal fenômeno é denominado de judicialização, onde determinadas questões de 

ampla repercussão na esfera política ou social estão sendo deliberadas pelo Poder 

Judiciário, e não pelos outros poderes tradicionais, Poder Legislativo e o Poder 

Executivo. Assim, a judicialização consiste em um deslocamento de poder para a 

esfera judicial, com sensíveis modificações na linguagem, na argumentação, bem 

como na maneira pela qual a sociedade participa. O fenômeno da judicialização 

possui causas diversas. Algumas delas são verdadeiras tendências mundial, já outras 

estão estritamente vinculadas as características do modelo brasileiro (BARROSO, 

2012, p. 24). 
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A judicialização da política acaba sendo um fenômeno comum em regimes 

democráticos que possuam uma Constituição. 

Para Lenio Luiz Streck, sempre haverá um nível de judicialização da política 

em regimes de cunho democrático que tenham uma Constituição normativa. Assim, 

este fenômeno pode ser percebido em diversas partes do mundo, tal como na 

Alemanha e nos EUA, por exemplo. Às vezes, para fins de preservação dos direitos 

fundamentais, é preciso que o Poder Judiciário, ou as Cortes Constitucionais, sejam 

provocados para se manifestar sobre uma violação realizada por um dos Poderes à 

Constituição Federal. Dessa maneira, a judicialização seria fruto da (in) competência, 

por conta de inconstitucionalidades – dos poderes ou das instituições (STRECK, 2016, 

p. 724). 

Dessa maneira, para o autor, o fenômeno da judicialização da política estaria 

relacionado ao funcionamento não adequado das instituições dentro daquilo que está 

previsto pela Constituição. Quanto maior for a chance de levar uma questão para ser 

debatida no judiciário, sobre os atos do governo referentes às disposições 

constitucionais, maior será o nível de judicialização (STRECK, 2006, p.724). 

Luís Roberto Barroso cita três fatores que contribuíram para o fenômeno da 

judicialização no Brasil: a redemocratização, a ampla constitucionalização e as 

característica do controle de constitucionalidade pátrio (BARROSO, 2012, p.24-25). 

De fato, os novos ares democráticos trazidos pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 promoveram profundas modificações no país. O 

judiciário passou a ganhar destaque e se tornou um verdadeiro poder político, fazendo 

valer a Constituição da República e as normas, mesmo em conflito com os demais 

Poderes da República (BARROSO, 2012, p. 24). 

Não se pode negar, portanto, que a democracia serviu de força motriz em 

diversos aspectos, promovendo a cidadania e propiciando o aumento de informações, 

fazendo com que as pessoas se tornassem mais conscientes dos seus direitos, de 

modo que elas passaram a vislumbrar no judiciário um meio para tutela de seus 

interesses. Ademais, importantes instituições que atuam na defesa de direitos e de 

causas coletivas se expandiram. 

O Brasil passou por um processo de constitucionalização. Assim, passou a ser 

abarcado pela Constituição da República diversas questões que antes eram decididas 

na esfera política e eram tratadas por meio de leis infraconstitucionais.  
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Quando uma matéria é constitucionalizada ocorre a transformação da política 

em direito. Uma vez que, seja uma questão de caráter individual, de prestação do 

Estado ou um fim público, é regulada por norma de estatura constitucional, 

transformando-se potencialmente, dessa maneira, numa pretensão jurídica, que 

poderá ser formulada através de um processo judicial (BARROSO, 2012, p. 24). 

Sem dúvida, o controle de constitucionalidade brasileiro contribui sobremaneira 

para o fenômeno da judicialização. Ele possui uma natureza híbrida, permitindo a 

realização do exercício simultâneo do controle difuso e do controle concentrado. Este, 

é feito exclusivamente pelo STF. Aquele, é feito por qualquer juiz, por qualquer 

membro do poder judiciário, que poderá deixar de fazer a aplicação de uma lei diante 

de um caso concreto. Caso a lei seja por ele reputada inconstitucional. 

Não se pode olvidar, também, que isso se soma ao amplo direito de propositura 

de ação, o qual encontra-se insculpido no art. 103 da CRFB/88, que traz um abrange 

rol de legitimados. Tais como entidades de natureza pública e privada, diversos 

órgãos, sociedades de classe de âmbito nacional, bem como as confederações. Eles 

possuem legitimidade para propositura das ações diretas (BARROSO, 2012, p. 24). 

Isso contribui para que diversas questões e temas de cunho político ou moral de 

grande importância social possam chegar ao STF. 

Com efeito, já foram debatidas diversas questões em sede de controle de 

constitucionalidade, dentre elas temas relacionados a Lei de Biossegurança que 

envolve a pesquisa de células-tronco embrionárias, o nepotismo no judiciário, Lei de 

Imprensa, políticas governamentais, entre outras. 

Nesse ponto, é importante mencionar outro fenômeno que guarda semelhanças 

com a judicialização, mas que com ela não se confunde.  

Algumas vezes a judicialização é tida como ativismo judicial, porém são 

fenômenos diferentes. A judicialização é eventual e necessita de vários elementos que 

estão relacionados à atividade constitucional adequada das constituições. O ativismo 

judicial, por seu turno, diz respeito à reação do Poder Judiciário à questão que figura 

como objeto da judicialização. E na situação específica da judicialização da política, o 

ativismo judicial é uma manifestação do judiciário onde o querer do juiz se sobrepõe 

ao debate político (STRECK, 2016, p. 724). 

Pode-se perceber, portanto, que a judicialização é um produto das mudanças 

pontuais e factuais ocorridas na sociedade e no ordenamento jurídico, que demandam 

uma resposta do judiciário. E, que no Brasil, decorre também das necessidades 
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provenientes da sociedade, que percebeu no Poder Judiciário um meio para 

representar os seus interesses.  

Assim, a judicialização da política é uma situação que não é unicamente 

jurídica, mas, sobretudo, político-social, que na experiência brasileira, foi impulsionada 

pela redemocratização, pelo constitucionalismo abrangente e pelo sistema de controle 

de constitucionalidade brasileiro. 

O fenômeno ora tratado, contribui para chamar a atenção e despertar o 

interesse cada vez mais de grupos que antes atuavam junto aos demais Poderes, 

mormente perante o Poder Legislativo, pois antes as questões de seus interesses 

eram principalmente discutidas nessa esfera. Agora, como o poder judiciário, 

sobretudo o Supremo Tribunal Federal, passou a ser palco de grandes discursões 

esses grupos procuram um mecanismo para, de alguma forma, poderem influenciar a 

Corte a fim de conseguir alcançar os seus interesses e dos grupos que eles 

representam.  

 

4. ADPF 54 

 

 4.1 O TEMA DEBATIDO NA AÇÃO 

 

O aborto é um tema bastante discutido na sociedade, que desperta 

posicionamentos favoráveis à sua prática, assim como posicionamentos contrários. 

Ele está relacionado a questões controversas que estão imbricadas com aspectos de 

ordem moral, religiosa e legal. 

Assim, no Brasil, a discursão sobre a prática abortiva causa bastante 

controvérsia entre grupos de feministas, de religiosos e cientistas, e entre a sociedade 

de maneira geral. Toda vez que chega ao Poder Judiciário essa temática chama 

atenção de diversos grupos que tentam, de alguma maneira, influenciar os tomadores 

de decisão a respeito do seu ponto de vista e dos segmentos sociais que são por eles 

representados. 

Como já foi tratado, por conta das características do modelo jurídico-político do 

Estado brasileiro, assim como pelos contornos que o controle de constitucionalidade 

brasileiro possui, uma gama de questões pode penetrar a arena judicial, 

caracterizando-se o fenômeno da judicialização. Em 2004, chegou ao STF a ação de 
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descumprimento de preceito fundamental 54, que versava sobre a temática do aborto 

de fetos anencéfalos. 

A referida ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Saúde (CNTS). Pretendia-se que fosse feita a interpretação conforme a Constituição 

dos artigos do Código Penal (CP), arts. 124, 126 e 128, I e II, que fazem a tipificação 

do aborto, de modo que fosse declarado que os dispositivos precitados não incidem 

na hipótese relacionada à antecipação terapêutica do parto em caso de feto 

anencefálico.  

 

4.2. OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE E A ESCOLHA PELA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A ADPF 54, pela relevância do tema no tecido social, chamou a atenção de 

diversas pessoas e entidades representativas de grupos (cientistas, religiosos, grupos 

de mulheres, médicos, entre outros), que pleitearam seu ingresso na ação por 

intermédio do amicus curiae. A quantidade de pedidos para participar da ação foi tão 

expressivo que o ministro relator achou por bem ouvir todos os amici em sede de 

audiência pública. 

Tal como exposto na sua decisão: 

 

                       (…) 

2. A matéria em análise deságua em questionamentos múltiplos. A 
repercussão do que decidido sob o ângulo precário e efêmero da medida 
liminar redundou na emissão de entendimentos diversos, atuando a própria 
sociedade. Daí a conveniência de acionar-se o disposto no artigo 6º, § 1º, da 
Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999: Art. 6 o (...) § 1 o Se entender 
necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a 
argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de 
peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para 
declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade 
na matéria. Então, tenho como oportuno ouvir, em audiência pública, não 
só as entidades que requereram a admissão no processo como amicus 
curiae, a saber: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Católicas 
pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-vida e Pró-família e 
Associação de Desenvolvimento da Família, como também as seguintes 
entidades: Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade 
Brasileira de Genética Clínica, Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, 
Conselho Federal de Medicina, Rede Nacional Feminista de Saúde, 
Direitos Sociais e Direitos Representativos, Escola de Gente, Igreja 
Universal, Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero bem 
como o hoje deputado federal José Aristodemo Pinotti, este último em 
razão da especialização em pediatria, ginecologia, cirurgia e obstetrícia 
e na qualidade de ex-Reitor da Unicamp, onde fundou e presidiu o 
Centro de Pesquisas Materno-Infantis de Campinas - CEMICAMP. 
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Cumpre, antes dessa providência, elucidar a pertinência da medida intentada, 
em face da provocação do Procurador-Geral da República. O princípio da 
economia e celeridade processuais direciona ao máximo de eficácia da lei 
com o mínimo de atuação judicante (grifos nossos). 

 

 

O argumento utilizado pelo ministro, para convocação da audiência pública, foi 

o de favorecer a economia e a celeridade do processo, evitando tumulto processual, 

em decorrência dos vários pedidos de ingresso. O ministro também entendeu que a 

questão envolvia vários aspectos sociais e audiência pública seria a melhor forma de 

todos os amicus curiae se manifestarem. 

 

4.3. OS PARTICIPANTES E A REFLEXÃO SOBRE O CASO    

 

A audiência pública ocorreu durante quatro dias. O critério utilizado pelo relator 

para fazer a divisão dos participantes levou em consideração o fato de serem 

representantes da ciência ou de grupos religiosos. Assim sendo, a divisão dos amici 

com relação ao dia de sua exposição se deu da seguinte forma: 

Primeiro dia: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Igreja 

Universal; Associação Nacional Pró-vida e Pró-Família; Católicas pelo Direito de 

Decidir; e Associação Médico-Espírita do Brasil (AME). 

Segundo dia: Conselho Federal de Medicina; Federação Brasileira das 

Associações de Ginecologia e Obstetrícia; Sociedade Brasileira de Medicina Fetal; 

Sociedade Brasileira de Genética Médica; Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência; Deputado Federal José Aristodemo Pinotti (professor e possui formação na 

área da saúde); Deputado Federal Luiz Bassuma (Presidente da Frente Parlamentar 

em Defesa da Vida – Contra o Aborto); Professora Lenise Aparecida Martins Garcia 

(Presidente do Movimento Nacional da Cidadania em Defesa da Vida – Brasil Sem 

Aborto); e Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS). 

Terceiro dia: Ministro José Gomes Temporão (Ministro da saúde); Associação 

de Desenvolvimento da Família (ADEF); Escola de Gente; Rede Nacional Feminista 

de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Dra. Cinthia Macedo Specian 

(médica); Dr. Dernival da Silva Brandão (médico); e Conselho Federal de Direitos da 

Mulher. 
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Quarto dia: Dra. Elizabeth Kipman Cerqueira (médica); Conectas Direitos 

Humanos e Centro de Direitos Humanos; Conselho Nacional de Direitos da Mulher; e 

Associação Brasileira de Psiquiatria. 

Em que pese o critério de divisão utilizado pela Corte, ao se analisar os 

argumentos e os pontos de vista expostos pelos amici, bem como pelos segmentos 

por eles defendidos e suas áreas afins, é possível dividir em grupos as entidades e 

seus representantes que participaram da audiência pública. Dessa forma, havia 

grupos que argumentavam sob a ótica religiosa, grupos que apresentavam seu ponto 

de vista pelo prisma da ciência e grupos que defendiam o direito de liberdade de 

escolha da mulher. 

O grupo de amici que representavam os interesses das mulheres 

argumentaram expondo sua liberdade de escolha, que elas possuem o direito de 

decidir sobre o seu corpo. Ao longo da história, as mulheres foram dominadas pela 

classe masculina, sem ter o mínimo de autonomia sobre a sua própria vida. 

Argumentam que elas devem ter o direito de decidir sobre a sua própria reprodução, 

sem a ingerência do Estado. 

Com um posicionamento diametralmente oposto, a Igreja Católica, que possui 

uma bancada forte no Poder Legislativo e que, por vezes, impede que temas que não 

são do seu interesse logrem êxito, manifestou-se claramente contrária ao aborto de 

feto anencéfalo. Em síntese, expuseram seus pontos de vista no sentido de que o feto 

tem direito à vida, e a mulher não tem o direito de interrompê-la.  

Os argumentos precitados servem para demonstrar que cada grupo defendeu 

seu ponto de vista de acordo com o seu entendimento, tentando convencer os 

ministros das suas crenças, ideologias e entendimentos. Dessa maneira, os 

argumentos utilizados pelos amici foram os mais variados: éticos/morais, filosóficos, 

religiosos, sociais, científicos, entre outros. Não estava presente ali a imparcialidade 

que outrora caracterizava a atuação do amicus curiae. Em verdade, essas atuações 

tinham muito mais a ver com o lobby do que com o auxílio à Corte. 

Wagner Pralon Mancuso e Andréa Cristina Oliveira Gozetto, no livro “lobby e 

políticas públicas”, discorrendo sobre a realização do lobby nos três Poderes da 

República, destacam que no Poder Judiciário a prática do lobby se realiza quando 

“representantes de segmentos sociais atuam para instruir deliberações judiciais”. Tal 

atuação ocorre por meio do amicus curiae e da audiência pública. Assim, eles 

destacam temas polêmicos que foram alçados ao STF e que foram decididos em sede 
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de controle concentrado de constitucionalidade, tal qual o da ADPF 54. Os autores 

apontam que a referida ação contou com intensa participação de representantes de 

segmentos sociais (MANCUSO; GOZETTO, 2018, p. 43-50). Caracterizando-se, 

assim, uma típica dinâmica lobista.  

Dessa forma, o amicus curiae aparece como um caminho para que grupos 

possam atuar perante o judiciário, principalmente no STF, a fim de conseguir 

conquistas não obtida nos outros Poderes da República, mormente no legislativo. 

Esse fenômeno, que atualmente se verifica nas atuações do amicus curiae nas 

ações de controle de constitucionalidade perante a Suprema Corte brasileira, já foi 

constatado há tempo nos Estados Unidos da América (EUA). 

Claudia Paiva, discorrendo sobre o tema, comenta: 

 

A função predominante para os cientistas políticos explica a verdadeira 
indústria para produção de memoriais de amici curiae atualmente existente e 
que tem por objetivo influenciar as cortes em uma espécie de lobby judicial 
nas causas de grande repercussão (PAIVA, 2011, p.44). 

 

Os denominados “amigos da corte” pautam as suas manifestações numa lógica 

e com objetivo similar àqueles que motivam os lobistas no processo legislativo. Nessa 

perspectiva, raramente os memoriais oferecidos pelos amici apresentam informações 

que já não tinham sido ventiladas no processo. Assim, o amicus curiae oferece seus 

argumentos em favor da parte que ele deseja apoiar. Dessa maneira, o memorial de 

amicus curiae teria como fito a influência política no julgamento, manifestando suas 

posições ideológicas sobre qual das partes no processo ele deseja apoiar (MEDINA, 

2008, p. 41). 

De fato, o amicus curiae passou a ser visto como esse caminho que possibilita 

a defesa de interesses de grupos no judiciário, numa genuína dinâmica lobista. 

Interessante estudo que trata e defende a possibilidade da criação de uma lei que 

regulamente a atividade do lobby no Brasil, para que ele possa se operar nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Ao analisar possível criação de uma norma que 

permita a atuação do lobby no judiciário, mostra que nele já existe instrumento para 

isso, pois este Poder, mormente o STF, já dispõe da figura do amicus curiae e da 

audiência pública. 

 

Os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional não 
contemplam o lobby no Poder Judiciário. Todavia, essa atividade pode 
ser realizada em seu âmbito, na medida em que já existe legislação que 
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prevê a participação da sociedade nas decisões levadas a efeito pelo 
Supremo Tribunal Federal. (…). 
 Ao se considerar o Supremo Tribunal Federal como uma Jurisdição 
Constitucional Aberta (HÄBERLE, 2005), a Suprema Corte vive o momento 
de construção do processo constitucional (GONTIJO, 2008), em que estão 
em desenvolvimento instrumentos institucionais de comunicação do Excelso 
Pretório com a sociedade civil, dentre eles a participação de amici curiae e 
a existência de audiências públicas (Série pensando o direito, 2009, p. 52). 
(grifo nosso). 

 
 

A existência de instrumentos que viabilizam a intervenção de vários sujeitos no 

processo decisório do STF está relacionada com a ideia de pluralizar o debate 

constitucional, máxime aquele que ocorre em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade. É essa abertura que permite que cada vez mais grupos se 

utilizem de meios para participar e influenciar os julgadores da Corte, atuando em prol 

das agendas dos grupos que eles representam, em temas de seus interesses que 

tramitam na Corte. 

Isabel da Cunha Bisch alerta que, sob a justificativa de participarem do 

processo de interpretação da Constituição, vários grupos têm se valido do amicus 

curiae para defender “interesses sectários, buscando atingir fins egoísticos”. Assim, a 

interpretação da Carta Magna não ocorre de maneira imparcial, o que demonstra que 

o princípio do pluralismo pode ser usado em desfavor do bem comum (BISCH, 2010, 

p. 153). 

Para a autora, as mesmas considerações que são feitas aos grupos de pressão 

e sua ingerência na coisa pública são aplicáveis a este contexto. O processo 

interpretativo da Constituição realizado por grupos de interesses, não raramente, 

deixa de visar o bem geral para favorecer uma pequena parcela da sociedade, 

principalmente quando está em debate questões de caráter patrimonial de 

determinada categoria. Assim, pode ocorrer a prevalência de um interesse particular 

em detrimento das maiorias não mobilizáveis (BISCH, 2010, p. 153). 

A lógica que rege a convocação da audiência pública e a participação do 

amicus curiae está relacionada ao comando de alargar os caminhos para participação 

de entidades e setores sociais e de possibilitar que especialistas em determinadas 

áreas cheguem ao Tribunal para fornecer elementos acerca da temática tratada no 

caso concreto. Mas, a partir da experiência da ADPF 54, pode-se perceber que essa 

abertura, muitas vezes, não é usada como meio de munir de informações os 

julgadores, mas sim de influenciá-los para que a decisão seja tomada segundo os 
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interesses dos grupos, seguindo uma lógica similar àquela que se opera através do 

lobby junto aos policy maker e aos decision makers. 

Quando determinado grupo tenta alcançar seus objetivos por meio do 

legislativo ou do executivo e lá não alcança o resultado desejado, por conta de 

resistências, como, por exemplo, no caso das mulheres que atuaram na ação em 

estudo. O judiciário se mostra com uma arena de portas abertas para que interesses 

sejam alcançados, e o meio de se adentrar a seara processual e tentar influir na 

tomada decisão dos ministros através de uma via legítima possui nome e sobrenome: 

amicus curiae. 

Por fim, cabe dizer que o STF julgou procedente o pedido feito pela CNTS na 

ADPF 54. Dessa forma, declarou a inconstitucionalidade da interpretação que 

considerava a interrupção da gravidez de feto anencéfalo como uma conduta tipificada 

no CP. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que tramitam no 

STF, tem sido cada vez mais presente a participação do amicus curie como 

instrumento de representação de interesses. Isso foi possibilitado pelas leis que 

preveem a sua participação nas ações que aferem a constitucionalidade das leis e 

dos atos normativos e pela jurisprudência da Corte. 

Conforme se mostrou com a análise da ADPF 54, que tratou de um assunto 

que despertou o interesse da sociedade de maneira geral. O instituto do amicus curiae 

serviu como caminho para que órgãos, entidades e pessoas pudessem ter acesso ao 

julgamento para influenciar os julgadores segundo suas ideologias e dos grupos que 

eles representam, caracterizando-se numa verdadeira dinâmica lobista. 

A literatura estudada mostra que o amicus curae tem sido visto como caminho 

para a prática do lobby perante as Cortes. O STF tem sido cada vez mais generoso 

ao admitir a participação de entidades e grupos nas ações de controle de 

constitucionalidade. ADPF 54 contou com um total de 26 amici, o que ensejou a 

dinâmica de atuação do lobby que ocorre perante os demais Poderes, principalmente, 

no Poder Legislativo, para tentar influenciar os tomadores de decisão. 
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Portanto, o instituto processual em comento tem figurado como uma verdadeira 

senda pela qual passam, de forma legítima, aqueles que pretendem instrumentalizar 

a dinâmica lobista nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 
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