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RESUMO: Este trabalho é fruto de pesquisas desenvolvidas dentro do Grupo de Pesquisas 

sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito da Universidade Estácio de Sá. O tema versa sobre a atuação dos amici 

curiae no Processo Objetivo de Controle de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 

Federal do Brasil. Para a referida análise, as decisões do Supremo Tribunal Federal serão 

tomadas como verdadeiros discursos políticos, de acordo com a metodologia da Analise 

Semiolinguística do Discurso, de matriz francesa. A pesquisa foi iniciada durante a realização 

do Mestrado em Direito junto a Universidade Estácio de Sá, onde se constatou uma instigante 

questão relativa ao Supremo Tribunal Federal recepcionar as informações e argumentos 

trazidos pelos amici curiae de forma inconstante. Esta inconstância ficou caracterizada na 

circunstância de apesar de existirem decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais se 

afirmam que o amicus curiae é um instrumento de superação da falta de legitimidade 

democrática da Corte, ficou evidenciado que na maioria das vezes (analise de 31 decisões 

proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

no recorte de tempo fixado entre os anos de 2005 a 2011), o amicus curiae não tem suas 

informações e argumentos recepcionados, apesar de atuar no processo. A presente pesquisa 

busca desvendar a ratio dessa atuação inconstante. Se, são as matérias em que os amici curiae 

atuam, que levam ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou não os argumentos e informações 

trazidos. Ou, se são questões relacionadas aos próprios amici curiae, ao adotar posição 

processual de postulante em favor de um possível resultado, levando o Supremo Tribunal 

Federal a apresentar verdadeiro descrédito na sua atuação. A obtenção da resposta é pertinente 

para aferir se o amicus curiae é de fato instrumento utilizado como fonte de legitimidade social 

permitindo uma abertura pluralística no processo, ou se, constitui um instrumento legitimador 

de posições jurídicas consolidadas previamente existentes nos Ministros que compõem a Corte, 

servido com isso, para dar maior aceitabilidade social das decisões proferidas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Amicus Curiae; Constitucional; Legitimidade. 


