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RESUMO 

SHECAIRA, Fernando Muniz: Participação nos Julgamentos de Casos Repetitivos. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 166 p., 2019. 

O objeto deste estudo é a percepção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca 

da participação dos litigantes nos julgamentos dos incidentes de resolução de demandas 

repetitivas. A hipótese de pesquisa a ser testada é a de que o Judiciário ainda responde à 

necessidade de participação a partir de um dimensionamento restrito do conceito de 

contraditório. O trabalho se estrutura em três partes. Na Parte Primeira, verificou-se haver 

casos concretos de participação nos Três Poderes que formam o Estado Brasileiro. A 

análise dos casos concretos nos três poderes colheu da realidade material da sociedade 

brasileira elementos que induzissem a necessidade de estudos teóricos acerca do assunto 

explorado. Na Parte Segunda, procedeu-se à revisão bibliográfica. Na Parte Terceira, 

lançou-se mão de pesquisa empírica, adotando a técnica de entrevistas pouco 

estruturadas, com abordagem qualitativa, utilizando-se de tópicos-guia para se buscar 

conhecer, na realidade concreta, se os desembargadores do Tribunal de Justiça de São 

Paulo concebem um contraditório largamente dimensionado. Houve saturação das 

entrevistas, limitando-as ao número de doze. A totalidade dos desembargadores 

entrevistados afirmou não haver problema na conjectura de inexistir participação nos 

julgamentos de processos repetitivos. Apesar de um entusiasmo na participação dos 

litigantes nos incidentes de resolução de demandas repetitivas, não haveria nulidades em 

inexistir participação: o processo tramitaria normalmente e dele resultaria um julgamento 

sem a efetiva participação dos litigantes, confirmando a hipótese. 

Palavras-chave: processo civil, litigiosidade repetitiva, participação, democracia, 

sociologia jurídica, sociologia do processo. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SHECAIRA, Fernando Muniz: Participation in Repetitive Case Judgments. 

Dissertation (Master in Law) - Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, 166 

p., 2019. 

The purpose of this study is the perception of the Court of Justice of the State of São 

Paulo regarding the participation of the litigants in the trials of the incident of resolution 

of repetitive demands. The research hypothesis is that the Judiciary still responds to the 

need for participation from a restricted dimension of the audi alteram partem 

constitutional norm. The work is structured in three parts. In the First Part, there were 

concrete cases of participation in the Three Branches that make up the Brazilian State. 

The analysis of the concrete cases in the Three Branches gathered from the material 

reality of Brazilian society induced the need for theoretical studies about the subject 

explored. In Part Two, the bibliographic review was carried out. In the Third Part, 

empirical research was used, adopting the technique of unstructured interviews, with a 

qualitative approach, using guiding topics to seek to know, in the concrete reality, if the 

judges of the Court of Justice of São Paulo conceive of a principle of audi alteram partem 

in a broad perspective. There was saturation of the interviews, limiting them to the 

number of twelve. The totality of the interviewed judges stated that there was no problem 

in the conjecture that there was no participation in the trials of repetitive processes. 

Despite enthusiasm in the participation of the litigants in the incidents of resolution of 

repetitive demands, there would be no nullities in the absence of participation: the process 

would normally proceed and would result in a judgment without the effective 

participation of the litigants, confirming the hypothesis. 

Keywords: civil procedure, repetitive litigation, participation, democracy, sociolegal 

studies, sociology of the process. 
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INTRODUÇÃO; 

  

Quem nos dias de hoje sabe os nomes dos Ministros de Estado 

brasileiros? Talvez nem nos corredores de uma Universidade seja possível encontrar 

alguém que acerte todos os seus nomes - ou sequer quantos compõem o alto escalão do 

Executivo. Contudo, a probabilidade de acharmos pessoas que saibam nomes de alguns 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a quantidade de magistrados que lá se 

encontram, ou, talvez, algum dos Ministros que lá estiveram, parece ser bem maior. 

O Judiciário brasileiro saiu de um mero “orador da lei” para membro 

importante no epicentro político nacional - seja por causa de julgamentos de partidos 

políticos, seja por causa de julgamento de escândalos de corrupção, seja pelo controle 

judicial de políticas públicas. 

Esse foco no Judiciário torna a discussão das crises jurídicas e 

políticas algo muito mais palatável e próximo da sociedade, algo que nessa magnitude 

seja talvez inédito na História do Brasil. 

Mas será que a sociedade pode participar dos Poderes da República? 

Pode ela interferir na criação de políticas públicas? No processo legislativo? Nos 

processos coletivos? Nos processos judiciais de formação de precedentes?  

Ainda, estão os Poderes da República dispostos a abrir suas portas à 

participação popular? Estão eles capacitados a deixar a sociedade civil participar dos seus 

respectivos processos - de administrar, legislar e julgar?  

Nesse último processo, de julgar, surgiu uma nova tecnologia dentro 

da reforma do sistema processual que tenta manejar a litigiosidade repetitiva dentro do 

Poder Judiciário. Mas será que além de dar uma resposta à repetitividade de demandas, 

dá esse instituto uma resposta à sociedade de maneira participativa? 

O objeto deste trabalho parte desses questionamentos, preferindo 

focar no Tribunal de Justiça de São Paulo por uma questão de recorte metodológico, 
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viabilidade temporal e da proximidade com o local da realização desse estudo, bem como 

a possibilidade de aprofundamento do tema proposto. Consequentemente, busca-se 

estudar como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concebe a participação dos 

litigantes nos julgamentos dos incidentes de resolução de demandas repetitivas. O realce 

será na análise da participação uma vez que instaurado o incidente, por maior viabilidade 

da pesquisa. 

Além disso, a realidade tem demonstrado que a participação da 

sociedade em julgamentos de casos repetitivos ainda é reduzida, mas há uma tendência a 

se permitir a abertura dos outros Poderes à participação popular por força da Constituição 

Federal de 1988 - sendo que essa seria aplicável a todos os três Poderes. Além disso, há 

um afastamento de parte da sociedade do centro de decisão dos julgamentos de casos 

repetitivos, mormente por critérios socioeconômicos. Essas questões serão trazidas à baila 

deste estudo para que se entenda como se dá essa participação e por quem ela se dá. 

A hipótese de pesquisa a ser testada é a de que o Judiciário ainda 

responde à necessidade de participação a partir de um dimensionamento restrito do 

conceito de contraditório. Apesar da discussão oriunda das décadas de 70 e 80 de que o 

processo individual não é o único que deve existir no ordenamento para solucionar as 

crises jurídicas, devendo haver, em paralelo, os processos coletivos e, mormente agora, 

os processos envolvendo demandas repetitivas, o Judiciário não estaria nem capacitado 

nem disposto a promover a participação de todos os diversos tipos de litigantes em 

concordância com o ideal democrático traçado como pressuposto neste trabalho. 

A metodologia adotada por esse estudo engloba primordialmente o 

método hipotético-dedutivo, onde se pretende testar a hipótese por meio da empiria. 

Num primeiro momento, será avaliada a realidade material da 

participação no Judiciário brasileiro. Nessa primeira parte, serão analisados os diversos 

aspectos sociológicos que envolvem o tema, não se focando tanto nas teorias e na 

doutrina, mas mais em dados empíricos que deem uma ideia geral do “estado da arte” do 

tema estudado, numa interlocução entre sociologia e processo a que recentemente se dá 

o nome de “sociologia do processo”. 
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Adiante será traçado o marco teórico que dimensionará o que se 

entende, neste estudo, por participação nos Poderes da República, tendo a Participação e 

Judiciário um capítulo próprio. Além disso, busca-se analisar se e por que “quem tem” 

participa no processo, à revelia de “quem não tem”. Almeja-se traçar as bases teóricas 

para que se possa testar empiricamente a hipótese proposta. 

A parte terceira e última deste trabalho foca na aplicação do quadro 

teórico apreendido da realidade material a casos concretos e, como o parâmetro é o 

hipotético-dedutivo, testa se a teoria se concretiza na prática ou se permanece nos 

corredores das bibliotecas.  

O instrumental dessa parte será multi-metódos, focando-se no estudo 

de congregação de casos e, também, em entrevistas semiestruturadas com os magistrados 

relatores dos julgamentos de casos repetitivos, ambos com uma abordagem 

majoritariamente qualitativa, não se excluindo, contudo, alguma quantificação sem 

possibilidade de generalização por inexistência de estudo estatístico.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho pretendeu perquirir sobre a percepção dos 

desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da participação dos 

litigantes nos julgamentos de casos repetitivos. A hipótese era a de que os 

desembargadores dimensionam o contraditório de forma restrita.  

Na Parte Primeira, verificou-se haver casos concretos de 

participação nos Três Poderes que formam o Estado Brasileiro: comentou-se sobre o 

marco da participação democrática no Brasil, o caso do Orçamento Participativo de Porto 

Alegre; também, foram trazidos dados sobre a participação em agências reguladoras, no 

bojo do Poder Executivo a nível Federal; seguindo, estudou-se a participação na 

elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil brasileiro de 2015, quando 

analisado o Poder Legislativo Federal; finalmente, a nível do Poder Judiciário, estudou-

se um caso paradigmático envolvendo a municipalidade, Ministério Público e Judiciário 

paulistas. 

A análise dos casos concretos nos três poderes colheu da realidade 

material da sociedade brasileira elementos que induzissem a necessidade de estudos 

teóricos acerca do assunto explorado. 

Para tanto, na Parte Segunda, lançou-se mão de uma revisão 

bibliográfica que questionava (i) o conceito democracia participativa, (ii) se a democracia 

participativa estava configurada nos ditames da Constituição Federal de 1988, (iii) como 

ocorre a democracia participativa no âmago do processo judicial, sobretudo (iv) como 

acontece a participação nos processos repetitivos e, finalmente, (v) por que quem tem 

participa, em detrimento de quem não tem. 

As conclusões a que se chegou durante o exercício da dialética 

literária foram as seguintes:  

 



159 

 

i. a democracia participativa engloba a democracia indireta, 

entendida pelo direito oriundo das revoluções liberais para 

poder votar e ser votado, e a democracia direta, em que há 

entrada da população no sistema estatal por vias alternativas 

às da primeira, vias essas que devem ser facilitadas e não 

dependentes de dinheiro ou poder organizacional ou 

institucional. 

ii. a democracia participativa está encravada na Constituição 

Federal de 1988 como norma obrigatória a todos os Três 

Poderes, ou seja, norma cogente ao Poder Executivo, 

Legislativo e, também, ao Poder Judiciário. 

iii. a participação ocorre por meio do exercício do contraditório, 

nas demandas individuais; pelo exercício da 

representatividade adequada, nos processos coletivos, e (iv) 

pela participação como amicus curiae, terceiros interessados 

e audiências públicas, nos julgamentos de casos repetitivos. 

iv. os litigantes habituais (“quem tem”), possuem diversas 

vantagens em relação aos litigantes ocasionais (“quem não 

tem”), e essas vantagens podem  levar a um abuso no imo 

dos processos repetitivos, razão pela qual o Judiciário deve 

agir para evitar esse déficit de participação por  parte da 

sociedade, sob pena de violar a Constituição Federal. 

 

Consequentemente, e em uma primeira relação com a hipótese deste 

trabalho, verificou-se que era necessário um dimensionamento mais alargado e 

abrangente do contraditório, para que se cumprisse com a democracia participativa no 

ventre do Poder Judiciário, caso contrário, parte da sociedade – os litigantes ocasionais – 

poderiam acabar afastados dos centros decisórios de poder. 
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Retornando à materialidade, agora para falsear a hipótese de que, 

apesar de haver previsão de alargamento do contraditório, os desembargadores percebem 

a participação de forma relativamente restrita. 

Para tanto, na Parte Terceira, lançou-se mão de pesquisa empírica, 

adotando a técnica de entrevistas pouco estruturadas para se buscar conhecer, na realidade 

concreta, se os desembargadores concebem um contraditório largamente dimensionado. 

Verificou-se que, apesar de haver um certo avanço em relação à 

participação, com a possibilidade de que quaisquer pessoas adentrem os processos de 

julgamento de casos repetitivos, a tônica de uma das Seções do Tribunal de Justiça de 

São Paulo é mais avessa à participação do que a outra. 

Os desembargadores entrevistados da Seção de Direito Privado, 

mostraram-se entusiasmados em relação à participação das partes, inclusive afirmando 

que houve diversas vezes envio de ofícios a entidades representativas de litigantes 

ocasionais, exatamente para possibilitar que todos participassem do processo de 

julgamento dos casos repetitivos. 

Contudo, especificamente na Seção de Direito Público, algumas 

vezes foi relatado que a Turma Especial tende e conceber o processo decisório do 

incidente de resolução de demandas repetitivas como mero julgamento de um direito 

objetivo, sem a necessidade de que quaisquer partes estejam presentes. 

Se havia dúvidas acerca da confirmação da hipótese por parte dos 

desembargadores entrevistados da Seção de Direito Privado, não é o mesmo que se pode 

vislumbrar dos desembargadores entrevistados da Seção de Direito Público que, muito 

embora haja vozes dissonantes dentro dessa Seção, essas mesmas vozes afirmam ser 

minoritárias. 

Contudo, a confirmação da hipótese se dá de maneira mais 

inequívoca quando se analisam as respostas dos desembargadores em relação à 

eventualidade de que nenhuma entidade representativa dos interesses de litigantes 



161 

 

ocasionais compareça ao processo de julgamento de casos repetitivos, ou seja, quando há 

uma violação do contraditório que legitima democraticamente esse tipo de processo. 

A totalidade dos desembargadores entrevistados afirmou que não 

haveria algo a se fazer na conjectura proposta. Ou seja, que o processo tramitaria 

normalmente e que dele resultaria um julgamento. 

Essa ausência de participação no processo individual (por ferir o 

direito à defesa) ou no processo coletivo (por não haver representatividade adequada) é 

motivo de nulidade. Porém, a mesma previsão de nulidade não acontece no fundo do 

processo repetitivo.  

Como visto, contudo, tal nulidade deveria ocorrer, sob pena de se 

deslegitimar o processo repetitivo por déficit democrático e por violação de um 

contraditório estendido, situação essa que tende a ser desvantajosa ao litigante ocasional. 

Por todo o exposto, é possível afirmar que, de acordo com os 

métodos empíricos adotados, foi possível confirmar a hipótese de que os 

desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo dimensionam o contraditório de 

maneira restrita, concebendo a participação dos litigantes – ocasionais – como mero 

facilitador da atividade judicatória, não sendo condição sine qua non para não eivar o 

processo repetitivo de déficit democrático e de legitimidade. 
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ANEXO I 

CARTA CONVITE PARA ENTREVISTA 

 

Prezado(a) Exmo(a). Sr(a). Dr. Des. _________________ 

 

Vimos solicitar a Vossa Excelência a possibilidade de receber o pesquisador Fernando 
Muniz Shecaira, mestrando vinculado ao Departamento de Direito Processual Civil da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), para tratar do estudo por 
ele desenvolvido, acerca da participação em julgamentos de casos repetitivos. 

O estudo, orientado pela Ilma. Sra. Profa. Dra. Susana Henriques da Costa, requer o 
levantamento de dados mediante entrevistas com Magistrados relatores de casos 
repetitivos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Dessa forma, solicitamos a colaboração de Vossa Excelência, no sentido de participar da 
entrevista, a ser realizada por data e horário de vossa escolha, tendo-se em vista uma 
previsão de curta duração das atividades. 

Outrossim, asseguramos a confidencialidade, por meio do termo de responsabilidade e 
sigilo a esta carta anexado, com o compromisso de utilizar os dados obtidos unicamente 
aos objetivos propostos no estudo.  

Além disso, os nomes dos Magistrados, assim como quaisquer sinais ou dados que 
possam identificá-los, serão omitidos do texto da pesquisa, em respeito aos padrões 
éticos, sendo certo que os resultados estarão disponíveis para a sua apreciação e consulta. 

Aproveitamos o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e máxima 
consideração. 

São Paulo, __ de março de 2019 

______________________ 
Susana Henriques da Costa 
Professora Dra. Orientadora 

  
 

 ______________________ 
Fernando Muniz Shecaira 

Pesquisador 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO E SIGILO 

Pesquisador: Fernando Muniz Shecaira, brasileiro, solteiro, pesquisador, portador de 
cédula de identidade de nº 38.769.459-4, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 
382.862.428-66, residente e domiciliado na Rua Prof. João Arruda, 168, Ap. 112, São 
Paulo - SP. 

Pesquisa: Participação nos julgamentos de casos repetitivos. 

Objeto da pesquisa: A pesquisa, desenvolvida para a elaboração de dissertação de 
mestrado, cursado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, objetiva 
analisar a participação de litigantes nos julgamentos de casos repetitivos no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 

Uso da entrevista: o conteúdo da entrevista será utilizado para fins acadêmicos, no âmbito 
da dissertação de mestrado a ser apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Ressalvadas orientações em contrário, será garantida a confidencialidade da 
entrevista no texto do trabalho, comprometendo-se, assim, a (i) manter sigilo, tanto escrito 
como verbal, de todos os dados e informações referentes aos entrevistados; (ii) não 
revelar, reproduzir, utilizar os dados e informações referentes aos entrevistados, que 
possibilitem a sua direta identificação; (iii) não revelar dados de eventuais partes citadas 
durante a realização de entrevistas.  

Destaca-se que todos os documentos e dados, inclusive o caderno de anotações de 
entrevistas e eventual gravação, são de propriedade do pesquisador e serão por ele 
armazenados, para uso exclusivo na elaboração do estudo ora descrito.  

Eu, __________________________________________, estou de acordo com os termos 
e com a participação da pesquisa em referência.  

 

São Paulo, __ de ________ de 2018 

 

______________________ 

Entrevistado 
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ANEXO III 

 

TÓPICO GUIA PARA ENTREVISTAS 

 

Objeto de pesquisa: Como se dá a participação dos litigantes nos julgamentos de casos 

repetitivos no TJSP. 

Instruções: Os desembargadores serão incentivados a falar sobre 3 (três) tópicos. Dentro 

desses tópicos, haverá alguns temas que deverão ser abordados. Caso um ou mais dos 

temas não sejam abordados, o entrevistador deverá sugerir que se fale sobre esses temas. 

O objetivo é ter uma conversa fluída e que os desembargadores falem sobre os temas. Se 

eles quiserem falar sobre outros temas, deixar que eles falem.  

 

(1) Necessidade de participação; 

a. IRDR ser processo objetivo (discute-se apenas questões de Direito) e 

isso implicar a desnecessidade de ouvir a sociedade – iura novit curia. 

b. Participação ter capacidade de alterar a opinião dos desembargadores 

- os votos chegam prontos e são lidos ou há debates prévios (e não 

registrados) à prolação dos votos. 

c. Participação tem capacidade de legitimar a decisão. Participação é 

mero exercício de contraditório. 

d. Representatividade adequada de litigantes habituais frente aos 

litigantes ocasionais. 

 

(2) Instrumentos de participação; e 
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a. Amici curiae – há amigos defendendo interesses de litigantes habituais 

e litigantes ocasionais. 

b. Audiências públicas – forma, local, notícia de realização. 

c. Chamamento de instituições – MPE, DPE, PGE?  

d. Ofícios e cartas a instituições cadastradas, ou a instituições que já se 

uma vez participaram. 

e. Comunicação online para cadastro de instituições. 

f. Apenas entidades ou quaisquer pessoas podem participar? 

 

(3) Resultados da participação. 

a. Participação foi capaz de influenciar o resultado do julgamento. 

b. Participação causou tumulto processual. 

c. Viabilidade de participarem várias entidades / pessoas. 

d. Na ausência de participação, quais foram as consequências? 

e. Quais podem ser outras vias participativas? 

 

 


