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RESUMO 

 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Audiência pública no judiciário brasileiro: a 

audiência pública jurisdicional na litigância repetitiva à luz do acesso à justiça. Tese de 

doutorado. Faculdade de Direito. São Paulo: USP, 2018. 

 

 
Este estudo é uma contribuição inserida no contexto da nova agenda brasileira de pesquisa 

sobre o acesso à justiça, cujo mérito consiste em lançar um olhar sistemático para a 

compreensão das audiências públicas jurisdicionais na litigância repetitiva, 

especificadamente aquelas ocorridas no Superior Tribunal de Justiça – no recurso especial 

repetitivo – e perante os Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais Regionais Federais – no 

âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Essa escolha se justifica 

pelo fato de que o problema de como garantir a participação no processo jurisdicional por 

meio da convocação de audiência pública, ainda não foi analisado pelos pesquisadores em 

direito nesses casos. Centra-se o estudo a partir de três eixos: (i) das novas dimensões do 

acesso à justiça e participação; (ii) do processo de adoção da audiência pública no judiciário 

brasileiro; e, (iii) da experiência com as audiências públicas no julgamento dos casos 

repetitivos, no contexto da nova agenda brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça. A 

dificuldade a ser superada por esta tese, portanto, pode ser colocada com as seguintes 

questões: (i) como foi adotada a audiência pública jurisdicional no direito brasileiro? (ii) 

como a audiência pública pode contribuir para solucionar o problema relacionado à 

participação de especialistas e dos destinatários na decisão final à luz do acesso à justiça? 

(iii) quais são os desafios relacionados à audiência pública jurisdicional em casos repetitivos 

que podem ser considerados numa nova agenda de pesquisa do acesso à justiça? Partiu-se 

da hipótese de que a audiência pública jurisdicional é um instrumento com potencial para 

garantir a igualdade na participação e na influência do órgão julgador, ampliando a escuta 

de partes interessadas ou afetadas, e de experts com conhecimento e experiência no tema 

tratado. Para a análise das experiências, optou-se por uma abordagem qualitativa, realizada 

por meio de estudo de caso múltiplo com o objetivo de verificar como a prática da audiência 

pública se dá no contexto da litigância repetitiva. Os resultados dos estudos demonstram: (i) 

a importância dos estudos empíricos na análise das experiências com as audiências públicas 

no julgamento dos casos repetitivos, no contexto da nova agenda brasileira de pesquisa sobre 

o acesso à justiça; (ii) que apesar de audiência pública jurisdicional ser um instrumento com 

potencial para ampliar o horizonte quanto aos casos tratados, ao permitir a escuta de partes 

interessadas ou afetadas, e de experts com conhecimento e experiência no tema tratado, as 

experiências recentes ainda não alcançaram o seu potencial pleno de contribuição para o 

problema da participação; (iii) a análise da audiência pública no contexto da nova agenda de 

pesquisa deve considerar as desigualdades bem como as próprias peculiaridades do nosso 

país, do nosso Estado e do nosso sistema de justiça; e (iv) que há vários desafios a serem 

superados, com relação à institucionalização e aos procedimentos adotados. 

 

Palavras-chave: Audiência pública jurisdicional; litigância repetitiva; acesso à justiça. 
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ABSTRACT 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Public hearing in the Brazilian judiciary: judicial 

public hearing in repetitive cases in the light of access to justice. Faculty of Law. São Paulo: 

USP, 2018. 

 

This study aims to contribute in the context of the new Brazilian research agenda on access 

to justice. The study’s merit is to study in a systematic way the understanding of public 

hearings in repetitive litigation (or large-scale litigation), specifically those occurring in the 

Brazilian Superior Court of Justice (Superior Tribunal de Justiça) and in the State Courts of 

Justice and Federal Regional Courts - in deciding the incident resolution of repetitive 

demands (IRDR). This choice is justified by the fact that the problem of how to guarantee 

participation in the judicial process through a public hearing has not yet been analyzed by 

law scholars in these cases. The study is centered on three axes: (i) the new dimensions of 

access to justice and participation; (ii) the process of adopting the public hearing in the 

Brazilian judiciary; and (iii) the experience with public hearings in the judgment of repetitive 

cases, in the context of the new Brazilian research agenda on access to justice. The difficulty 

to be overcome by this thesis, therefore, can be posed with the following questions: (i) how 

was the judicial public hearing adopted in Brazilian law? (ii) how can the public hearing help 

to solve the problem related to the participation of experts and other participants in the final 

decision considering the access to justice? (iii) what are the challenges related to the 

jurisdictional public hearing in repetitive cases that can be considered in a new search agenda 

for access to justice? The research hypothesis was that the judicial public hearing is an 

instrument with the potential to guarantee equality in the participating and influencing the 

judicial body, broadening the participation of interested or affected parties, and of experts 

with knowledge and experience in the subject matter. For the analysis, a qualitative approach 

was chosen, carried out through a multiple case study with the aim to verify how the practice 

of judicial public hearing occurs in the context of repetitive litigation. The research results: 

(i) reinforce the importance of empirical legal studies in the analysis of experiences with 

public hearings in the judgment of repetitive cases, in the context of the new Brazilian 

research agenda on access to justice; (ii) considers that although a judicial public hearing is 

an instrument with the potential to broaden the horizons of the cases treated, allowing the 

hearing of interested or affected parties, and experts with knowledge and experience on the 

subject matter, recent experiences have not yet reached its full potential for contributing to 

the problem of participation; (iii) the analysis of the public hearing in the context of the new 

research agenda must consider inequalities as well as the Brazilian peculiarities, such as how 

the State and justice system are organized; and (iv) that there are several challenges to 

overcome with regard to institutionalization and the procedures adopted in judicial public 

hearings. 

Keywords: Judicial public hearing; repetitive litigation; access to justice. 
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RÉSUMÉ 

 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Audience publique dans le système judiciaire 

brésilien: audience publique judiciaire dans les litiges répétitives à la lumière de l'accès à la 

justice. Faculté de droit. São Paulo: USP, 2018. 

 

Cette étude est une contribution insérée dans le contexte du nouveau programme de 

recherche brésilien sur l'accès à la justice. Le mérite est étudier de façon systématique la 

compréhension des audiences publiques dans les litiges répétitifs (ou les litiges de grande 

envergure), notamment ceux qui se déroulent devant la Cour Supérieure de Justice (Superior 

Tribunal de Justiça) et devant les Cours de Justice et de Tribunaux Régionaux Fédéraux - 

en décidant du règlement des incidents des demandes répétitives (IRDR). Ce choix est 

justifié par le fait que le problème de la garantie de la participation à la procédure judiciaire 

à travers d’une audience publique n'a pas encore été analysé par les juristes dans ces cas 

spécifiques. L'étude est centrée sur trois axes: (i) les nouvelles dimensions de l'accès à la 

justice et à la participation; (ii) le processus d'adoption de l'audience publique dans le 

système judiciaire brésilien; et (iii) l'expérience des audiences publiques dans le jugement 

des litiges répétitives, dans le contexte du nouveau programme de recherche brésilien sur 

l'accès à la justice. La difficulté à surmonter par cette étude peut donc être posée avec les 

questions suivantes: (i) comment l'audience publique judiciaire a-t-elle été adoptée en droit 

brésilien? (ii) comment l'audience publique peut-elle aider à résoudre le problème lié à la 

participation d'experts et d'autres participants à la décision finale concernant l'accès à la 

justice? (iii) quels sont les défis liés à l'audience publique juridictionnelle dans les affaires 

répétitives qui peuvent être considérées dans un nouveau programme de recherche pour 

l'accès à la justice? L'hypothèse de recherche était que l'audience publique judiciaire est un 

instrument pouvant garantir l'égalité dans la participation et l'influence de l'organe judiciaire, 

en élargissant la participation des parties intéressées ou affectées et des experts ayant des 

connaissances et de l'expérience en la matière. Pour l'analyse, une approche qualitative a été 

choisie, réalisée à travers une étude de cas multiples dans le but de vérifier comment se 

déroule la pratique de l'audience publique judiciaire dans le cadre de litiges répétitifs. Les 

résultats de la recherche: (i) renforcent l'importance des études juridiques empiriques dans 

l'analyse des expériences avec des audiences publiques dans le jugement des affaires 

répétitives, dans le contexte du nouveau programme de recherche brésilien sur l'accès à la 

justice; (ii) considère que même si une audience publique judiciaire est un instrument 

susceptible d'élargir les horizons des affaires traitées, permettant l'audition des parties 

intéressées ou affectées, et des experts ayant des connaissances et de l'expérience en la 

matière, les expériences récentes n'ont pas encore atteint son plein potentiel pour contribuer 

au problème de la participation; (iii) l'analyse de l'audition publique dans le contexte du 

nouveau programme de recherche doit tenir compte des inégalités ainsi que des particularités 

brésiliennes, telles que l'organisation de l'État et du système judiciaire; et (iv) qu'il y a 

plusieurs défis à surmonter en ce qui concerne l'institutionnalisation et les procédures 

adoptées lors des audiences publiques judiciaires. 

Mots clés: Audience publique judiciaire; litiges répétitifs; accès à la justice 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo é uma contribuição inserida no contexto da nova agenda 

brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça, cujo mérito consiste em lançar um olhar 

sistemático para a compreensão das audiências públicas jurisdicionais nos casos repetitivos, 

enquanto instrumentos a que se atribui múltiplas funções, desde a de instruir o processo, 

passando pela de fomentar a participação, de legitimar a decisão e de dar publicidade ao 

caso, até a de legitimar a própria Corte.  

O estudo se justifica ante os novos desafios decorrentes do 

redimensionamento do direito processual de partes para um processo que se preocupa com 

questões que se repetem em diversos recursos, tal qual ocorre no Superior Tribunal de 

Justiça, art. 1.036 e seguintes, do Código de Processo Civil, de 2015 (CPC/2015), ou que 

se preocupa com a fixação de teses jurídicas para definir questões unicamente de direito, 

como ocorre no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), art. 976 e 

seguintes, do CPC/2015.  Isso porque há preocupação quanto à legitimidade das decisões 

proferidas em tais procedimentos pela provável ausência de representação dos interesses 

envolvidos nas causas a serem julgadas, sugerindo-se até uma eventual “violação do direito 

constitucional de participar em contraditório”.1  

Ao determinar que tribunais seguirão as decisões do Supremo Tribunal 

Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante, 

acórdãos em assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, 

recursos extraordinários e recurso especiais repetitivos, enunciados de súmulas dos 

tribunais superiores, e orientação do plenário aos órgãos em que estiverem vinculados, o 

CPC/2015 adota um sistema de precedentes, juntamente com um sistema de julgamento de 

litigância repetitiva, com ênfase na resolução dos casos repetitivos, cujo elemento comum 

                                                 

1 MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. pp. 399-419. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, nov. 2015. A preocupação também é externada em: MARINONI, Luiz 

Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 321-336. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão da questão idêntica 

X precedentes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 37-50. MENDES, Aluísio Gonçalves de 

Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, análise e interpretação no novo 

instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 197-202. TEMER, Sofia. Incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 2a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. 
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é a existência de interesse público maior do que os interesses subjetivos envolvidos para 

que o conflito seja resolvido.  

Nesse sentido, o processo civil se afasta do modelo clássico, marcado 

pela característica de um “processo de partes” e avança em direção ao modelo de 

objetivação do processo civil, para além dos interesses de partes, percebida nos julgamentos 

de casos repetitivos, na adoção de uma chamada padronização decisória, julgamento de 

teses, o que acaba por desaguar em um “processo sem partes”, “frio e neutro em relação 

aos direitos discutidos e, especialmente, ao direito de discutir”2, por meio do qual se 

decidem teses, como se não houvesse interesses e pessoas por trás de tais teses. 

Ao mesmo tempo em que o CPC/2015 traz esse modelo de julgamento 

concentrado de litigância repetitiva, também faculta a realização de audiências públicas 

para instrução de julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 1.038, 

inc. II), do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 983, §1º) e nos casos de 

alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos 

repetitivos (art. 927, §2º). Já o art. 928, do CPC/2015, determina que são considerados 

casos repetitivos os julgamentos em incidente de resolução de demandas repetitivas, assim 

como os julgamentos em recursos especial e extraordinário repetitivos. Entretanto, nesta 

tese optou-se por estudar as audiências públicas perante o Superior Tribunal de Justiça – 

no recurso especial repetitivo – e perante os Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais 

Regionais Federais – no âmbito do IRDR. Essa escolha se justifica pelo fato de que o 

problema a ser enfrentado, o de como garantir a participação no processo jurisdicional por 

meio da convocação de audiência pública, ainda não foi analisado pelos pesquisadores em 

direito nesses casos. 

Assim, os estudos partiram da hipótese de que a audiência pública 

jurisdicional é um instrumento com potencial para garantir a igualdade na participação e na 

influência do órgão julgador, ampliando a escuta de partes interessadas ou afetadas, e de 

experts com conhecimento e experiência no tema tratado.  

No que diz respeito à audiência pública jurisdicional, podemos identificar 

duas visões distintas. A primeira traz um tom esperançoso, que identifica a possibilidade 

de se estabelecer uma jurisdição mais democrática e uma decisão mais bem informada e 

                                                 
2 MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: 

Ed. RT, nov. 2015, p. 410. 
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justificada. Essa visão acaba por não considerar fatores institucionais, a questão da 

representação, dos limites impostos pelo processo tradicional bipolar, entre outras questões.  

A outra visão sobre as audiências públicas para julgamento no judiciário 

adota um tom mais cético, por distintas razões. Há aqueles que aderem a esse tom mais 

cético por compreenderem que o judiciário já tem condições de julgar as demandas que lhe 

são colocadas, não necessitando de uma maior legitimação democrática ou ainda alguma 

abertura cognitiva. Outros ainda argumentam que maiores informações sobre a demanda a 

ser julgada podem interferir na parcialidade do órgão julgador ou ainda propiciar um certo 

ativismo judicial, tendo em vista que por se tratar de uma decisão supostamente mais 

democrática, a decisão proferida após a realização de uma audiência pública poderia 

legitimar uma decisão que extrapolasse os poderes atribuídos ao judiciário. Essa visão mais 

cética ainda considera que há um certo protagonismo exacerbado dos magistrados que 

convocam as audiências públicas, tendo em vista que não há uma legislação processual que 

determine quais são os procedimentos a serem tomados pelo magistrado nesse caso. 

Apesar do paradoxo, as duas visões podem estar corretas. Se, de um lado, 

a audiência pública é um instrumento poderoso para angariar informações diversas e ouvir 

variados atores, de outro, apesar de ser pública, a audiência ainda acontece dentro do 

próprio judiciário, com os limites e objetivos que lhe são peculiares, e, portanto, deve seguir 

as regras que disciplinam o processo jurisdicional. Assim, é necessário compreender qual 

a função, ou ainda as funções, que uma audiência pública pode desempenhar no processo 

civil brasileiro. A análise das experiências com as audiências públicas jurisdicionais em 

casos repetitivos permite verificar se essas audiências contribuem para solucionar o 

problema relacionado à participação de especialistas e dos destinatários da decisão final em 

casos repetitivos, bem como os problemas e os desafios atuais e futuros, os quais passariam 

a compor a nova agenda brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça.  

Portanto, as dificuldades a serem superadas por esta tese, podem ser 

colocadas com as seguintes questões: (i) como foi adotada a audiência pública jurisdicional 

no direito brasileiro? (ii) como a audiência pública pode contribuir para solucionar o 

problema relacionado à participação de especialistas e dos destinatários na decisão final à 

luz do acesso à justiça? (iii) quais são os desafios relacionados à audiência pública 

jurisdicional que lida com a litigância repetitiva que podem ser considerados numa nova 

agenda de pesquisa do acesso à justiça?  
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Para análise dessas questões, optou-se por organizar os estudos a partir 

de três eixos: (i) das novas dimensões do acesso à justiça e participação; (ii) do processo 

de adoção da audiência pública no judiciário brasileiro; e, (iii) da experiência com as 

audiências públicas no julgamento dos casos repetitivos, no contexto da nova agenda 

brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça.  

O primeiro capítulo deste trabalho analisa a questão das novas dimensões 

do acesso à justiça e participação, resgatando como esse movimento foi capitaneado nos 

idos dos anos 70, com o objetivo de fazer com que os direitos fossem efetivados. As 

barreiras para a efetivação dos direitos, com a análise das vantagens e desvantagens dos 

litigantes habituais e eventuais, conforme a tipologia proposta por Marc Galanter, são 

consideradas juntamente com novos elementos, tais como a crescente intervenção de novos 

atores por meio da figura do amicus curiae, conforme vem se verificando nos estudos sobre 

o tema realizados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e na própria realização de 

uma audiência pública jurisdicional.  

Ao resgatar o tema dos obstáculos do acesso à justiça, são tratadas 

questões acerca da metodologia adotada pelo movimento do acesso à justiça e dos rumos 

de uma nova agenda de pesquisa sobre o tema no Brasil. É enfatizada a necessidade de uma 

releitura mais crítica do acesso à justiça e da capacidade das partes, levando-se em conta as 

desigualdades existentes no nosso país. Ainda no primeiro capítulo, são analisadas as 

recentes reformas constitucionais e infraconstitucionais, que têm como característica uma 

forte centralização da resolução dos conflitos nos tribunais superiores e adoção de 

mecanismos de gerenciamento de processos, além de apresentar as questões referentes ao 

julgamento de recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça e do incidente 

de resolução de demandas repetitivas.  

O segundo capítulo tem a finalidade de discutir as questões referentes ao 

amicus curiae e à adoção da audiência pública no judiciário brasileiro. Utilizando-se de 

uma abordagem calcada no direito comparado, são trazidas duas experiências bem distintas 

sobre esses temas. A primeira relaciona-se principalmente à figura do amicus curiae, 

verificando como apareceu na experiência dos Estados Unidos da América e quais têm sido 

as mudanças desde então, numa prática enraizada, que conta com mais de cem anos. A 

outra análise recai sobre a experiência mais recente verificada na Argentina, que acabou 

adotando tanto a figura do amicus curiae, quanto a possibilidade de convocação de 

audiências públicas perante sua Suprema Corte de Justiça. Na sequência, analisa-se a 

experiência brasileira com a adoção de uma audiência pública jurisdicional, com enfoque 
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no Supremo Tribunal Federal. Realiza-se uma sistematização dos estudos relativos às 

audiências públicas jurisdicionais na experiência brasileira, com um maior enfoque nos 

estudos que analisam a prática dessas audiências no STF, que tem realizado audiências 

públicas há mais dez anos. Algumas outras experiências de audiência pública no judiciário 

brasileiro também são analisadas, sem o objetivo de esgotamento na análise desses casos. 

A adoção da audiência pública jurisdicional no Brasil concentrou-se na 

experiência no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os estudos realizados sobre o tema 

elencam funções técnicas, como instruir o procedimento com mais informações, ouvir 

pessoas com experiência e conhecimento na matéria a ser julgada, e outras funções mais 

políticas, tais como propiciar uma participação no convencimento do órgão julgador, 

mapear os interesses envolvidos no caso, dar publicidade aos atos e formas de julgamento 

do tribunal, contribuir para rediscussão da matéria em caso de alteração de tese jurídica. 

Isso porque a audiência pública jurisdicional teria sido pensada com o objetivo de se 

aumentar a legitimidade das decisões, tanto por um viés técnico, possibilitando a abertura 

da Corte para um maior diálogo com especialistas no assunto a ser julgado, quanto por um 

viés político-participativo, por aumentar a participação de atores que representam diversos 

setores da sociedade. 

Os estudos sobre a prática do STF com as audiências públicas levantam 

sérios questionamentos acerca da prática que tem sido adotada naquele tribunal. Exploram 

questões como a forma de convocação da audiência, seus diversos tipos de funcionamento, 

a possiblidade de questionamentos e diálogo durante a audiência, o perfil dos participantes,3 

e, ainda, relativas à efetiva utilização na própria decisão judicial dos argumentos e demais 

posicionamentos expostos pelos participantes.4 Outros estudos analisam o modo de 

                                                 
3 LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta; JOHANN, Rodrigo F. As audiências públicas no Supremo 

Tribunal Federal nos modelos Gilmar Mendes e Luiz Fux: a legitimação técnica e o papel do cientista no 

laboratório de precedentes. In: José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do Valle e Gabriel Lima Marques 

(Organizadores). Democracia e suas instituições. Rio de Janeiro: IMOS Editora, 2014. 

4 Dentre esses trabalhos, destacamos: VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas: diagnóstico empírico 

sobre os limites da participação social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 24, pp. 973-1020. 

RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo Tribunal Federal: O caso das audiências públicas. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012. MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes da. Democratizar a jurisdição 

constitucional? O caso das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 

25, n. 62, pp. 131-156, jun. 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782017000200131&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 17 jan. 2018.  <http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317256206>.  SOMBRA, Thiago Luís Santos. 

Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das audiências públicas na deliberação. Rev. direito 

GV, São Paulo, v. 13, n. 1, pp. 236-273, abr. 2017. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322017000100236&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 17 jan.  2018.  FRAGALE FILHO, Roberto. Audiências públicas e seu impacto no processo 
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funcionamento da deliberação do STF em casos mais complexos,5 analisando questões que 

se referem ao modo pelo qual o colegiado toma uma determinada decisão, levando em 

consideração também como o Ministro que convocou a audiência, seja o relator do caso, 

seja o presidente da Corte, utiliza-se das informações colhidas naquele momento. 

A partir disso, o terceiro capítulo adota uma abordagem empírica 

qualitativa, que permite uma comparação com base em critérios propostos e definidos. Para 

tanto, optou-se por um o estudo de caso múltiplo com o objetivo de verificar como a prática 

da audiência pública se dá no contexto da litigância repetitiva. Assim, adotou-se um modelo 

de análise, especialmente adaptado, composto por quatro unidades distintas, que verifica: 

(i) qual a estrutura das audiências; (ii) quem participa (expositores, julgadores, partes e 

amici curiae); (iii) quais informações são prestadas e como se dá a interação entre os atores 

participantes; e (iv) quais foram as decisões decorrentes da audiência. Com base no modelo 

de análise, são analisados os casos judiciais em que foram convocadas audiências públicas 

jurisdicionais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos 

e nos Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais Regionais Federais, no âmbito do 

julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.  

No quarto capítulo, é feita uma análise de como o Judiciário tem se 

utilizado desse instrumento para tratar da litigância repetitiva, com base nos achados dos 

casos estudados no terceiro capítulo. É nesta parte do trabalho que serão respondidas as 

perguntas realizadas, principalmente a de como a audiência pública, em tese, pode 

contribuir para solucionar os problemas referentes à participação dos destinatários na 

decisão final no contexto da litigância repetitiva, analisando-se o potencial de a audiência 

pública aumentar o diálogo referente a questões técnicas e possibilitando a participação de 

                                                 
decisório: A ADPF 54 como estudo de caso. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 6, nov. 2015. Disponível 

em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230>. Acesso em: 19 Dez. 

2015. GODOY, Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos 

ministros do supremo tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de Direito – 

UFPR, Curitiba, vol. 60, n. 3, set./dez. 2015, pp. 137-159. GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no 

Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma 

década de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações 

Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, p. 331-372, jan./abr. 2018. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>. 

5 MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. 1. ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2013.  AFONSO DA SILVA, Virgílio. "Um voto qualquer"? O papel do ministro relator na 

deliberação no Supremo Tribunal Federal. Revista Estudos Institucionais, [S.l.], v. 1, n. 1, pp. 180-200, jan. 

2016. Disponível em: <https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/21>. Acesso em: 17 jan. 2018. 
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diferentes setores da sociedade civil, e verificando de fato quais os interesses e quais as 

posições dos diversos atores que lidam com a questão a ser julgada.  

Por fim, são analisados os desafios no julgamento dos casos repetitivos 

sob a ótica das experiências com as audiências públicas jurisdicionais à luz do acesso à 

justiça. Saber em quais casos, ou ainda em que momentos uma audiência pública é 

recomendada, mas mais especificadamente quando ela é necessária. Ou seja, pensar em 

acesso à justiça para quem. Além disso, para tratar da questão acerca do procedimento a 

ser adotado nas audiências públicas de acordo com as finalidades desejadas, são feitas 

reflexões acerca da necessidade ou não de se institucionalizar o procedimento da audiência 

pública jurisdicional em casos repetitivos e o que isso pode significar para o processo civil 

brasileiro quanto aos desafios do acesso à justiça. 

Os resultados dos estudos demonstram: (i) a importância dos estudos 

empíricos na análise das experiências com as audiências públicas no julgamento dos casos 

repetitivos, no contexto da anova agenda brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça; (ii) 

que a audiência pública jurisdicional é um instrumento com potencial para ampliar a escuta 

de partes interessadas ou afetadas, e de experts com conhecimento e experiência no tema 

tratado nesses casos repetitivos; (iii) a análise da audiência pública no contexto da nova 

agenda de pesquisa deve considerar as desigualdades bem como as próprias peculiaridades 

do nosso país, do nosso Estado e do nosso sistema de justiça; (iv) as experiências ainda não 

alcançaram o seu potencial pleno de contribuição para o problema da participação; e (v) 

que há vários desafios a serem superados, com relação à institucionalização e aos 

procedimentos adotados. Levando-se em consideração a perspectiva do acesso à justiça, os 

desafios quanto ao tema podem ser verificados em quatro eixos distintos: a questão dos 

atores envolvidos; dos custos financeiros; da desigualdade dos participantes; e da utilização 

da audiência pública como instrumento de pressão. Esses desafios estão inter-relacionados, 

não se podendo olhar para cada um separadamente e de uma forma estanque.  

Em razão da regulamentação sucinta nas leis processuais brasileiras, a 

audiência pública jurisdicional vem sendo feita de acordo com o arranjo institucional 

adotado pela própria instituição. Assim, é a prática e o regimento interno dos tribunais têm 

definido parâmetros para a forma de convocação de audiências públicas, os critérios para 

seleção dos participantes, o seu modo de realização e, ainda, definindo a questão do dever 

de motivação que deve ser levado em consideração como resposta às informações e 

argumentos levantados na audiência pública, o que amplia o experimentalismo para os 
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campos além dos limites desejáveis para fins de segurança jurídica e efetividade ao acesso 

à justiça. Com relação ao procedimento, é necessária (i) a explicitação das razões para se 

convocar uma audiência pública, afastando-se uma possível discricionariedade; (ii) clareza 

com relação papel e a função de cada ator na audiência pública (expositores, julgadores, 

partes e amici curiae); (iii) o estabelecimento de regras claras para participação, de modo 

a incentivar a participação daqueles atores que representam interesses dos grupos que não 

estão articulados. 

Apesar de ser um instrumento potente que pode trazer ganhos 

significativos para uma decisão por ampliar a escuta de atores de vários setores da 

sociedade, os quais apresentam distintas perspectivas sobre o tema, a análise dos casos nos 

faz ver que há vários riscos na adoção desse tipo de procedimento para o processo 

jurisdicional. Riscos estes que estão intimamente ligados com a questão do acesso à justiça 

nos casos de litigância repetitiva e giram em torno da falta de transparência na realização 

desse ato e da ausência de efetivo diálogo. A materialização desses riscos pode desaguar 

em narrativas que não condizem com a realidade dos fatos, ou, ainda, que condizem 

somente com a realidade dos fatos de quem tem mais condições de contar essa narrativa. 

Se o grande litigante tem condições de se articular de maneira eficiente, é necessário pensar 

em como incentivar para que essa articulação também seja realizada em favor do litigante 

eventual, pensando-se em questões relacionadas aos custos para participação e outros 

possíveis incentivos. 
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1 NOVAS DIMENSÕES DO ACESSO À JUSTIÇA E PARTICIPAÇÃO À LUZ DO 

MOMENTO METODOLÓGICO DA COMPLEXIDADE 

O presente capítulo tem por objetivo analisar o problema do acesso à 

justiça, na perspectiva da participação dos destinatários das decisões nos processos 

decisórios, à luz do momento metodológico da complexidade no estudo do processo civil 

brasileiro. Na primeira seção, serão debatidos alguns enfoques analíticos sobre acesso à 

justiça. Será apresentado como o tema tem sido tratado, principalmente, a partir da 

metodologia adotada por processualistas civis, demonstrando a influência dos estudos 

realizados nos Estados Unidos da América acerca da verificação dos obstáculos ao efetivo 

acesso. Apresenta-se também uma reflexão sobre a instrumentalidade metodológica e sobre 

o momento metodológico da complexidade no estudo do processo civil brasileiro, 

delimitando de modo mais claro o enfoque metodológico adotado nesta tese. 

Na segunda seção do capítulo, é realizada uma releitura das diferentes 

mudanças do processo civil e do desenho do próprio judiciário brasileiro para dar conta das 

ações de alta e baixa complexidade, o que vem se denominando como casos repetitivos. Ao 

mesmo tempo em que se espera que os tribunais superiores funcionem como “Cortes 

Supremas” para a definição do direito por meio de precedentes, nos dizeres de Marinoni e 

Mitidiero1, conforme definido pelos artigos 926 e 927, do CPC/2015, aposta-se na 

resolução de casos repetitivos, a serem julgados pelos tribunais de segunda instância, ou 

tribunais locais, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, e pelos 

tribunais superiores, por meio de recursos extraordinários e especiais repetitivos.  

A análise das reformas, constitucionais e infraconstitucionais, com vistas 

à redução do acervo processual do Judiciário brasileiro – que se vale, portanto, de 

abordagem quantitativa –, procurará demonstrar a aposta do legislador em uma tutela 

recursal coletiva para os tribunais superiores, também chamada de tutela plurindividual, 

que lida mais com os efeitos do problema, que com as questões que estão em sua raiz.  

Por fim, a terceira e última seção do capítulo aborda questões 

fundamentais quando se pensa nesse tipo de tutela para resolução de casos repetitivos, que 

                                                 
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. MARINONI, Luiz Guilherme. STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do Sistema 

Processual da Corte Suprema. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. MITIDIERO, Daniel. 

Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. 3a ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
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estão ligadas com uma nova concepção do acesso à justiça, visto agora como uma agenda 

de pesquisa na litigância repetitiva.  

1.1 O resgate do enfoque ao acesso à justiça como polo metodológico 

Não há dúvidas de que Mauro Cappelletti – professor italiano que 

produziu diversos trabalhos numa perspectiva do direito comparado – exerceu e ainda 

exerce grande influência no processo civil brasileiro.2 Seus ensinamentos foram decisivos 

para a elaboração de leis brasileiras importantes como a Lei dos Juizados Especiais, Lei da 

Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, sendo sua obra citada também 

na exposição dos motivos para criação do Código de Processo Civil de 2015.3   

Ao afirmar do potencial da nova legislação para “gerar um processo mais 

célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo”, a 

exposição de motivos do CPC/2015 declara que a legislação é “mais um passo decisivo 

para afastar os obstáculos para o acesso à Justiça, a que comumente se alude, isto é, a 

duração do processo, seu alto custo e a excessiva formalidade”.4 Um dos desafios da lei 

processual é justamente o de ser menos complexa, de modo que consiga dar conta daquilo 

                                                 
2 Comentando a importância de Cappelletti para o direito processual civil brasileiro, Carlos Alberto Alvaro 

de Oliveira defende que “Qualquer reflexão moderna sobre o processo há de levar em conta suas conexões 

internas e externas. Não basta tão somente o estudo da técnica, simples meio para atingir-se determinado 

resultado, porquanto o processo como fenômeno cultural se conforma em razão dos valores imperantes em 

determinada sociedade, das suas idéias [sic], utopias, estratégias de poder, fatores sociais, econômicos e 

políticos. Portanto, sempre se revela necessário atentar aos liames com a realidade social externa: a mais 

grave miopia de que pode padecer o processualista é ver o processo como medida de todas as coisas. Nenhuma 

tentativa de controlar o arbítrio estatal e de forma concomitante estabelecer padrões que permitam ao processo 

alcançar suas finalidades últimas em tempo razoável e ainda colaborar para a justiça do provimento judicial 

poderá frutificar, se não se atentar às vertentes políticas, culturais e axiológicas dos fatores condicionantes e 

determinantes de sua estruturação e organização [nota de rodapé omitida]”. ALVARO DE OLIVEIRA, 

Carlos Alberto. Mauro Cappelletti e o Direito Processual civil Brasileiro. Revista da Faculdade de Direito 

da UFRGS, v. 20, outubro/2001. 

3 Sobre a influência de Cappelletti, mais especialmente sobre o Projeto de Florença e sua influência para a 

doutrina brasileira, discutindo ainda a hegemonia norte-americana envolvida em tal estudo, é de se ressaltar 

a palestra de Bryan G. Garth, que também trabalhou no Projeto de Florença, proferida no Encontro da Rede 

de Pesquisas Empíricas em Direito, no ano de 2015 no Rio de Janeiro/RJ. A palestra foi publicada na Revista 

de Estudos Empíricos em Direito, destacando Bryan Garth que “Cappelletti was both an importer and an 

exporter of U.S. approaches to law and legal rights. We see the same kind of progressive and lawyer building 

activity outside of the United States in the key role of the Ford Foundation and the MacArthur Foundation in 

supporting the international human rights movement as a well to challenge authoritarian governments by 

building up the position of law”. GARTH, Bryant. Brazil and the field of socio-legal studies: Globalization, 

the Hegemony of the US, the Place of Law, and Elite Reproduction. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 

vol. 3, n. 1, jan 2016, pp. 12-23. 

4 BRASIL. Exposição de motivos do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. Acesso em: 25/06/2017. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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que se espera dela, ou seja, que a lei processual seja capaz de garantir a efetividade da tutela 

jurisdicional.  

O referido professor de Florença, que teve grande parte de sua carreira 

ligada aos Estados Unidos da América, ao tratar de temas como o acesso à justiça, a 

ideologia no processo civil, entre outras questões relevantes, contribuiu para que a 

disciplina do processo fosse vista com outras lentes, dando maior ênfase à realidade social, 

em detrimento de uma técnica que não leva em consideração o contexto em que está 

inserida.   

Há dois temas tratados por Cappelletti, a despeito de toda a sua extensa 

produção acadêmica, que são fundamentais para a compreensão dos problemas enfrentados 

pelo processo civil atual. O primeiro está ligado ao acesso à justiça, enquanto que o segundo 

está ligado às garantias fundamentais do processo.  

Para melhor compreensão do argumento levantado em torno do acesso à 

justiça hodiernamente, nos próximos itens irá se discutir como esse movimento foi 

importante para temas relacionados à metodologia do processo civil, além de fazer a 

necessária contextualização do momento em que o movimento ganhou força – tanto nos 

Estados Unidos, quanto nos demais países. Será considerado também como o legislador e 

a doutrina brasileira receberam o movimento de acesso à justiça. 

1.1.1 O debate metodológico do acesso à justiça: premissas de um novo processo civil? 

O movimento do projeto de Florença girou em torno de uma pesquisa 

empírica e comparativista sobre o acesso à justiça nos países pesquisados no final da década 

de sessenta. Havia uma grande preocupação de Cappelletti e Garth quanto à metodologia 

adotada pelos processualistas5. Isso fez com que o referido professor propusesse uma nova 

metodologia para o estudo do processo civil, que pressupõe o “alargamento e 

aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica”.6 

                                                 
5 Kim Economides discute a questão da metodologia do movimento de acesso à justiça, e ainda a questão 

epistemológica ligada ao tema, que pretende desviar a atenção do acesso e concentrar na questão de como ver 

a “justiça com novos olhos”. Assim, o professor Economides discute a emergência de uma quarta onda do 

acesso à justiça, que “expõe as dimensões ética e política da administração da justiça e, assim, indica 

importantes e novos desafios tanto para a responsabilidade profissional como para o ensino jurídico.” 

ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 

metodologia? In: Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getulio Vargas, pp. 61-

76. 

6  Nas palavras de Cappelletti e Garth: “O enfoque sobre o acesso – o modelo pelo qual os direitos se tornam 

efetivos – também caracteriza crescentemente o estudo do moderno processo civil. (...) Uma tarefa básica dos 

processualistas modernos é expor o impacto substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. 
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A advertência principal feita por Cappelletti e Garth no relatório é de que 

o maior risco desse tipo de abordagem é de que ao se adotar procedimentos mais modernos 

e eficientes, acabe-se abandonando as garantias fundamentais do processo civil, que para 

os referidos estudiosos são “essencialmente as de um julgador imparcial e do 

contraditório”.7 

Mesmo assim era necessária uma mudança metodológica para o 

processualista poder ampliar sua pesquisa além dos tribunais, utilizando-se “os métodos de 

análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e ademais, aprender através 

de outras culturas”.8 Isso porque era necessário adaptar o sistema de justiça, o processo 

civil e as profissões jurídicas para lidar com as novas políticas públicas e os novos 

interesses envolvidos.9 É dessa necessidade que o processo civil começa a ser estudado sob 

o enfoque do acesso à justiça. 

Assim, a visão da metodologia que o processo civil emprega possui 

relevância, pois tal visão exprime o prisma por meio do qual o próprio processualista 

visualiza o tema pesquisado. Tem crescido no processo civil brasileiro a aderência à 

chamada instrumentalidade metodológica, conforme definido pelo professor Carlos 

Alberto de Salles,10 e expressamente adotado por Ada Pellegrini Grinover11 em um dos 

                                                 
Eles precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar métodos de 

análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e ademais, aprender através de outras culturas. 

O ‘acesso’ não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, 

necessariamente, o ponto central da moderna processualística”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. 

Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 13. 

7 Ibidem, p. 163. 

8 Os autores definem que: “Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substantivo 

dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam, consequentemente, ampliar sua pesquisa 

para mais além dos tribunais e utilizar os métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da 

economia, e ademais, aprender através de outras culturas”. Ibidem, pp. 12-13. 

9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant; TROCKER, Nicolò. Access to Justice – Variations and 

Continuity of a World-Wide Movement. The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 

46. Jahrg., H. 4 (1982), p. 666. 

10 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, pp. 13-27. 

11 Ada Pellegrini Grinover ressalta a proposição da instrumentalidade metodológica proposta por Carlos 

Alberto de Salles, definindo-a como um “método que parte do estudo do direito material para, a partir deste, 

remontar ou construir o fenômeno processo. A utilização desse método, por si só, já revoluciona a análise do 

processo e tem sido aplicada, hora ou outra”. A professora Ada Pellegrini Grinover propôs ir mais além com 

relação à instrumentalidade metodológica, para se “partir da crise de direito material – ou seja do conflito 

específico – para analisar (ou construir) a solução processual adequada. Isto significa também dar ao direito 

processual um enfoque multidisciplinar, pois os conflitos são naturalmente examinados pela sociologia ou 

pela política, e mais raramente pelo direito. E, no entanto, o direito integra a categoria das ciências sociais”. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade. Brasília/DF: Gazeta Jurídica, 2016, p. 14. 
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seus últimos livros publicados, e na coletânea por ela coordenada, juntamente com Kazuo 

Watanabe e Susana Henriques da Costa,12 sobre o processo para solução de conflitos de 

interesse público. 

Para Carlos Alberto de Salles, há uma diferença entre a de 

instrumentalidade finalista e a instrumentalidade metodológica. A primeira teria a 

finalidade de se levar em conta os objetivos e escopos do processo. O movimento de 

renovação do direito processual, conhecido como instrumentalidade do processo, deixou 

de lado uma abordagem meramente formalista13 do processo para adotar uma interpretação 

e aplicação das normas processuais que fossem aderentes aos valores e escopos que a 

sociedade adota.  

Na lição de Dinarmarco, pode-se examinar três grandes momentos 

metodológicos da ciência processual: (i) sincretismo privatista entre direito material e 

processo, no qual havia uma “visão plana do ordenamento jurídico”, não havendo muita 

diferença “entre os planos substancial e processual do ordenamento estatal”; (ii) afirmação 

da autonomia da ciência do direito processual, a partir do século XIX, com autonomia em 

relação ao direito material, já que a relação jurídica processual teria diferentes sujeitos, 

pressupostos e objeto; (iii) instrumentalidade do sistema processual, uma abordagem por 

meio da qual o processualista abandona “investigações conceituais destituídas de 

                                                 
12 Na apresentação da obra, a professora Susana Henriques da Costa após enfatizar a premissa de um potencial 

transformador do direito, explica que o livro “dentro do atual enfoque de instrumentalidade metodológica, 

enfrenta um diagnóstico de inefetividade de desenhos institucionais e dos tradicionais modelos individual e 

coletivo de processo vigentes e busca repensar o modo de ser do Judiciário brasileiro e da técnica processual 

que aparelha os juízes chamados a atuar no controle judicial de políticas públicas.” GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo para solução de 

conflitos de interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 7. 

13 José Rodrigo Rodriguez ao debater o conceito de formalismo e como os pesquisadores em direito vem 

tratando do tema “formalismo versus anti-formalismo” nos últimos anos ressalta que é necessário explicitar 

o que se entende por formalismo, distinguindo: “(a) o formalismo como modelo teórico para caracterizar a 

racionalidade do direito, (b) o formalismo como modelo teórico para caracterizar a aplicação das normas 

jurídicas, e (c) o formalismo como autodescrição dos operadores do direito, especialmente do juiz; (d) o 

formalismo como autodescrição da sociedade em sua relação com o direito, especialmente quanto aos agentes 

políticos e econômicos”. O professor José Rodriguez ainda ressalta que “[c]onstruir críticas teóricas ao 

formalismo sem tocar nas posições de poder que se referem a ele equivale a usar um canhão para matar um 

mosquito. É preciso usar armamentos mais adequados”. RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as 

cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2013, pp. 113-146. José Eduardo 

Faria coloca o problema da cultura essencialmente formalista dos juristas, “que (a) insiste em associar o 

direito a um sistema fechado e racional de normas produzido por um legislador idealizado e (b) não costuma 

indagar se os sujeitos de direito cumprem ou não as normas, o motivo pelo qual o faze e, menos ainda, se 

dessa conduta resultam efeitos desejados sobre a realidade.” FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: 

Direito e Conjuntura, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 117. 
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endereçamento teleológico” para poder construir um “sistema jurídico-processual apto a 

conduzir aos resultados práticos desejados”.14  

Entretanto, a ideia de instrumentalidade do processo estava adstrita a uma 

postura axiológica com relação ao processo, de modo que se aplicam na interpretação das 

normas processuais os valores e fins definidos pela sociedade. Carlos Alberto de Salles 

propôs que a adoção da instrumentalidade se dê também na própria metodologia utilizada 

para se estudar a ciência processual em contraposição à noção de instrumentalidade 

finalistaIsso é, o modo como se estuda e se constrói o conhecimento acerca do direito 

processual deve partir de um “campo específico da realidade jurídica e social”, para então 

verificar qual a melhor resposta que o processo deve dar a esse problema.15 

Essa perspectiva metodológica, segundo Salles, é proposta para que o 

processo readquira a capacidade de dar conta de uma realidade social que está cada vez 

mais complexa, fortalecendo, desse modo, a resposta que o processo dá a essa 

complexidade. Além disso, a perspectiva da instrumentalidade metodológica visa combater 

o que se denominou de “transubstancialismo”, “no sentido de se aplicarem indistintamente 

a várias espécies de direito material”,16 e de autoreferência do direito processual,17 no 

sentido de “as normas e arranjos processuais serem aplicáveis a qualquer tipo de relação de 

                                                 
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 17-25. 

Analisando a instrumentalidade do processo, v. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Instrumentalismo e 

garantismo: visões opostas do fenômeno processual? In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; CINTRA, Lia 

Carolina Batista; EID, Elie Pierre (orgs.) Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao 

processo Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. Para Zanetti Jr, atualmente, “a questão que se coloca é saber se 

prevalece, no modelo de processo concebido pelo Código de 2015, que evoca múltiplas portas para a 

resolução das controvérsias, ou a centralidade da jurisdição como método único (ou, quando menos, principal) 

para a pacificação dos litígios (propagada pelo Instrumentalismo), ou a pertinência de se atribuir essa posição 

central ao processo (como propõem, a partir de Alvaro de Oliveira, os adeptos do Formalismo-Valorativo)”. 

ZANETTI JR. Hermes; MADUREIRA, Claudio. Formalismo-valorativo e o novo processo civil. Revista de 

Processo, vol. 272, pp. 85- 125, Out/2017. 

15 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, pp. 13-27. 

16 Idem. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: RT, 1998, pp. 36; 303-306. 

17 Carlos Alberto de Salles explica que “a necessidade de afirmação daquela autonomia processual conduzia 

a uma abordagem formalista do processo, destinada a supervalorizar o conceito da independência de suas 

normas em relação àquelas de direito material, levando a uma interpretação a partir de suas próprias 

premissas. Sob essa ótica autonomista, o direito processual não era determinado nem pelo direito material, 

nem pelas autoridades responsáveis pela sua aplicação, nem pela ordem constitucional. Determinava-se a si 

próprio por auto-referência baseado em sua autopositividade”. Idem. Processo Civil de interesse público. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo 

para solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 197. 
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direito material, indistintamente dos diversos campos fáticos e jurídicos em que possa estar 

inserido”.18  

David Trubek, professor de direito da Universidade de Winsconsin, 

Madison, publicou estudo sobre as mudanças da metodologia adotada pelos processualistas 

civis em meados da década de 1970, principalmente nos Estados Unidos da América. 

Pondera o professor norte-americano que até aquela época o processo civil era entendido 

somente como um “meio transparente” em que a realidade social não faz diferença alguma 

nos resultados que devam ser alcançados pelo processo judicial.  

A ideia de um processo transparente está conectada à ideia do que 

Trubek, assim como outros estudiosos do direito, chamaram de pensamento jurídico 

clássico, que adota três características fundamentais: uma visão individualista da 

personalidade;19 uma teoria liberal da sociedade e um entendimento formalista do direito.20 

Nessa concepção, a ciência do direito processual deveria ser uma criada (handmaiden) da 

justiça, apenas servindo à justiça como um ambiente transparente no qual a justiça passa e 

não é, nem pode ser, modificada. Contudo, a partir dos estudos realizados principalmente 

nos EUA no final da década de 70, Trubek afirma que há uma “nova literatura da sociologia 

crítica do processo civil”, que segue duas ideias fundamentais: “a construção legal do 

sujeito e a construção da sociedade pelo conhecimento”.21  

A primeira ideia, com relação à subjetividade do sujeito, é de que o direito 

não teria mais como premissa de estudo um sujeito pré-concebido. Antes disso, estudaria 

as “maneiras pelas quais o direito simultaneamente cria o sujeito e ainda nega a 

subjetividade autêntica”. A outra ideia fundamental seria a de que os estudos empíricos em 

direito somente seriam o espelho do que de fato acontece na sociedade. Assim, essa segunda 

                                                 
18 SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, p. 20. 

19 Ovídio Baptista da Silva também nota a questão da influência do individualismo no processo como uma 

das questões mais difíceis, pois a “influência exercida pelo individualismo sobre o processo civil é enorme, 

uma vez que todos os institutos e o conjunto de categorias de que se utiliza a doutrina processual, foram 

concebidos para a tutela de direitos e interesses individuais, a partir dos movimentos formadores do Mundo 

Moderno, especialmente através da influência das ideias do Renascimento e da reforma religiosa. É nisto que 

reside a dificuldade com que se debate o processo civil quando tem de lidar com direitos supra-individuais, 

com as ações coletivas, para as quais a maioria das categorias tradicionais tornam-se imprestáveis”. SILVA, 

Ovídio Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

20 TRUBEK, David M. The handmaiden’s revenge – On reading and using the newer sociology of civil 

procedure. Law and Contemporary Problems, vol. 51, n. 4, outubro/1988. O texto foi traduzido para o 

português: TRUBEK, David M. A vingança da criada: sobre ler e usar a nova sociologia do processo civil. 

Revista de Estudos Empíricos em Direito. v. 5, n. 1, mar./2018. 

21 Ibidem, p. 154-156. 
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ideia leva em consideração que ao se realizar pesquisas empíricas no direito, também está 

se colaborando com a construção da própria sociedade. 

O contexto da influência do pensamento “Pós-Realista” nos Estados 

Unidos, que tende a avaliar o processo em termos de oportunidades proporcionadas para a 

participação completa dos interesses afetados, é importante para analisar os estudos que 

influenciam o debate processual brasileiro. Assim, esse contexto é de fundamental 

importância para se compreender os estudos de Marc Galanter e de Mauro Cappelletti no 

“Projeto de Florença”.  

O amplamente conhecido “Projeto de Florença” teve um papel muito 

importante na definição de uma agenda de pesquisa sobre o acesso à justiça no mundo 

inteiro. O referido projeto focou na questão do acesso à justiça para que determinados 

direitos peculiares fossem efetivados. A preocupação dos pesquisadores envolvidos no 

projeto dizia respeito “especialmente [a]os direitos dos pobres, consumidores, 

ambientalistas, empregados, inquilinos e similares”. Anos depois da conclusão do projeto, 

Cappelletti, Garth e Trocker revelam que naquela época esses direitos, “típicos do estado 

de bem-estar social, ainda não têm sido bem implementados, e as mudanças no sistema 

legal estão sendo feitas para facilitar essa implementação”.22 

Boaventura de Sousa Santos, ao analisar o campo de estudos que ele 

chamou de “sociologia dos tribunais”, em conjunto com o tema da democratização da 

justiça, delimita três grandes grupos temáticos. São eles: (i) o acesso à justiça; (ii) a 

administração da justiça enquanto instituição política, analisando também a questão da 

organização profissional da magistratura; e (iii) a litigiosidade social e os mecanismos de 

resolução de conflitos. Sousa Santos destaca a importância dos estudos sobre o acesso à 

justiça para contrabalancear a dimensão meramente técnica do processo civil com uma 

dimensão mais social.23  

Após a realização de uma pesquisa que adotou metodologia empírica e 

de direito comparado em diversos países, Cappelletti e Garth produziram um relatório 

geral, que foi publicado e traduzido para o português em 1988 pela ex-Ministra Ellen 

                                                 
22 Todas as citações de texto em inglês foram por nós traduzidas livremente. No original: “It was argued that 

often these rights, typical of modern welfare states, have not been well enforced, and changes in the legal 

system are being made to facilitate that enforcement”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant; 

TROCKER, Nicolò. Access to Justice – Variations and Continuity of a World-Wide Movement. The Rabel 

Journal of Comparative and International Private Law, 46. Jahrg., H. 4 (1982), p. 666. 

23 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 7ª. Ed. São 

Paulo: Cortez, 2000, pp. 167-171. 
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Gracie. O relatório trouxe um apanhado da evolução do conceito de acesso à justiça, num 

debate global, quais eram os obstáculos a serem transpostos para efetivação desse acesso, 

e, traz, ainda, as soluções práticas encontradas na pesquisa para contornar os problemas de 

acesso à justiça nos mais variados ordenamentos jurídicos. Essas soluções foram 

demonstradas por meio da metáfora das três ondas do acesso à justiça, que pretendia 

traduzir as reformas e tendências do processo civil daqueles tempos. A primeira onda dizia 

respeito à assistência jurídica aos pobres. A segunda onda tratava da representação dos 

direitos difusos. Já a terceira onda, por sua vez, trazia a necessidade de se ampliar o enfoque 

do acesso à justiça, com atenção voltada ao “conjunto geral de instituições e mecanismos, 

pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 

sociedades modernas”.24 

Após apresentar uma evolução histórica do conceito de acesso à justiça, 

Cappelletti e Garth delimitam o significado do que entendem por um “direito ao acesso 

efetivo à justiça”, de modo que para os autores a efetividade perfeita seria “como a completa 

‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos métodos 

jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas 

ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos”.25 

É por entenderem que as partes não são iguais e para compreender de que 

modo o sistema poderia ser modificado para amenizar essa disparidade das partes que é 

colocada a pergunta: “quantos dos obstáculos ao acesso efetivo à justiça podem e devem 

ser atacados?”.26 Ou seja, para os autores, o sistema jurídico pode e deve identificar as 

disparidades entre as partes e até certo ponto deve atacar as desigualdades, com a finalidade 

de colocar as partes no máximo de igualdade possível. 

Segundo os autores, antes de verificar como atacar tais desigualdades, era 

necessário realizar um diagnóstico de quais são os obstáculos enfrentados pelas partes no 

processo. Para tanto, utilizam amplamente dos estudos de Marc Galanter sobre a teoria da 

possibilidade das partes, que criou os conceitos de jogador habitual e de participante 

eventual. Por essa razão, o relatório do projeto de Florença enfoca a questão da capacidade 

das partes, principalmente no item que trata dos obstáculos a serem transpostos para a 

                                                 
24 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, pp. 67-68. 

25 Ibidem, p. 15. 

26 Ibidem, p. 15. 
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efetivação do acesso à justiça.27 Nesse sentido, são analisados os seguintes obstáculos: (a) 

custas judiciais (em geral, em pequenas causas e com relação ao tempo do processo); (b) 

possibilidade das partes (que leva em conta as vantagens e desvantagens estratégicas dos 

litigantes envolvidos com relação aos recursos financeiros, aptidão de reconhecer um 

direito e defendê-lo); (c) vantagens e desvantagens dos jogadores habituais e participantes 

eventuais; e (d) inter-relacionamento das barreiras como um fator complicador. 

Ao mesmo tempo em que se utilizam dessa forma de ver o processo, 

Cappelletti e Garth fazem considerações sobre as limitações e os riscos do surgimento desse 

“enfoque do acesso à justiça”, com ênfase nas questões sobre a necessidade de pesquisas 

empíricas e interdisciplinares para diagnosticar e monitorar a implantação das reformas, 

sobre a competência, proliferação e isolamento de juízes em tribunais especializados, as 

quais são ressaltadas no próprio relatório do Projeto de Florença. 

Considerando-se a ênfase nos estudos de Galanter, dada pelo relatório do 

Projeto de Florença, cumpre analisar aqueles estudos, a partir do texto seminal “Why the 

haves come out ahead”, onde são identificados alguns elementos estruturais na prática da 

litigância e do processo em geral dos EUA, os quais tendiam a favorecer jogadores 

habituais (repeat players) sobre participantes eventuais (one-shooters). Para a compreensão 

desses elementos estruturais, Galanter construiu os tipos ideais de partes e criou uma 

tipologia das vantagens usufruídas com relação às partes envolvidas.  

Os tipos ideais de partes, divididos em jogadores habituais e participantes 

eventuais, permitiram tanto a compreensão de como o sistema de justiça, especialmente o 

norte-americano, favorecia determinados tipos de litigantes quanto a visão do outro lado 

do telescópio, nas palavras de Galanter, que, na verdade, representava uma virada 

metodológica. E essa virada metodológica era importante, porque, como demonstrou 

Galanter, os estudos mais tradicionais sobre o processo verificam primeiro as regras do 

jogo, depois como as instituições estão colocadas para cumprir essas regras e, somente no 

final, é que se verifica qual o efeito dessas regras nas partes.28 A virada metodológica, ou 

seja, olhar outro lado do telescópio, exige que o estudioso do processo civil verifique, em 

primeiro lugar, quais são os efeitos das regras nas partes, para depois analisar a influência 

                                                 
27 Na tradução brasileira o termo foi traduzido como “possibilidade das partes”. CAPPELLETTI, Mauro; 

GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1988, pp. 21-26. 

28 GALANTER, Why the haves come out ahead: speculations on the limits of social change. Law and Society 

Review, vol. 9, p. 95-160, 1974, pp. 97-98. 
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específica da estrutura das instituições em tais efeitos sentidos pelas partes, e, por fim, como 

as regras estão colocadas. Nesse sentido, primeiro o enfoque se dá na sociedade, depois há 

um enfoque institucional e, por fim, o foco recai sobre as regras do jogo. 

Galanter cria uma tipologia das vantagens usufruídas com relação às 

partes envolvidas (jogadores habituais e eventuais),29 dos serviços jurídicos prestados 

(especialistas na parte, especialistas numa área e especialistas na parte e numa área, mas 

também diferenciados de acordo com seus clientes, em jogadores habituais e participantes 

eventuais),30 as características básicas dos chamados aparatos institucionais (passividade, 

barreiras de custo e demora, e sobrecarga)31 e das regras do jogo (regras favoráveis e 

barreira do devido processo).32 

Os jogadores habituais, assim, seriam um tipo de parte que sempre está 

participando do sistema judicial, de modo que, por causa dessa repetição, estes jogadores 

teriam mais vantagens do que os participantes eventuais. Algumas das vantagens dos 

jogadores habituais elencadas por Galanter são: (i) conhecimento prévio dos 

acontecimentos, por já terem atuado anteriormente no sistema de justiça; (ii) maior 

expertise e acesso a especialistas; (iii) poderem jogar com as probabilidades, ao adotar uma 

estratégia “mini-max”, que minimiza as chances de se ter o máximo de perda e trabalha 

com o longo prazo; (iv) poderem disputar tanto os ganhos imediatos com cada caso, quanto 

a própria elaboração das regras aplicáveis aos casos no futuro; e (v) poderem atuar na 

modificação das próprias regras processuais. 

Por outro lado, o participante eventual não é um participante que trabalha 

em larga escala com conflitos. Os problemas enfrentados pelo participante eventual 

raramente se repetirão, sendo que para esse litigante os valores envolvidos no caso ou são 

muito altos, ou muito baixos. Assim, o participante eventual não possuiria as mesmas 

vantagens do litigante habitual. 

Além de trazer uma tipologia das vantagens que a habitualidade ocasiona 

por se estar constantemente em um processo judicial, Galanter traz também quais seriam 

as estratégias para que o sistema fosse modificado. É o que Galanter chama de uma 

mudança equalizadora, que consiga colocar em pé de igualdade os litigantes do caso, 

                                                 
29 GALANTER, Why the haves come out ahead: speculations on the limits of social change. Law and Society 

Review, vol. 9, p. 95-160, 1974, pp. 97-114. 

30 Ibidem, pp. 114-119. 

31 Ibidem, pp. 119-122. 

32 Ibidem, p. 123. 
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diminuindo ou até retirando as vantagens dos litigantes habituais acima elencadas. Tais 

mudanças se enquadrariam em quatro tipos ideais referentes: “(1) mudança de regras; (2) 

melhoria dos aparatos institucionais; (3) melhoria dos serviços jurídicos em quantidade e 

qualidade; (4) melhoria da posição estratégica de ‘quem não tem’”.33 

Em um debate ocorrido recentemente nos Estados Unidos da América, 

no “2008 ABA Section of Litigation Access to Justice Symposium”, Marc Galanter retomou 

as questões relacionadas ao movimento do acesso à justiça, utilizando-se de uma metáfora, 

onde o acesso à justiça seria um dos trigêmeos intelectuais que apareceram na década de 

70; os outros dois intelectuais seriam o movimento do Alternative Dispute Resolution 

(ADR) e o movimento da perspectiva da disputa em estudos jurídicos (dispute perspective 

in legal studies). Narra Galanter que esses irmãos gêmeos ficaram órfãos e foram adotados 

por pais diferentes. Assim, cada irmão intelectual se desenvolveu em um ambiente diferente 

dos outros.  

O primeiro dos trigêmeos intelectuais a ganhar proeminência foi o 

movimento de perspectiva de disputa, com a concepção de que é necessário olhar a 

construção do conflito, não somente as normas jurídicas e as instituições.34 No viés da 

perspectiva do conflito, analisa-se uma pirâmide com a base grande de nomeação, uma 

faixa menor de imputação e outra menor ainda de reivindicação. Ou seja, primeiro se 

percebe uma lesão, depois encontra-se o provável causador da lesão e, na sequência, 

reivindica-se o direito. Mas nem todas as lesões são percebidas, menos ainda identificadas, 

e, menos ainda, chegam a ser reivindicadas. Os outros dois irmãos, acesso à justiça e 

movimento ADR,35 vieram à tona quase que simultaneamente, mas foram se separando no 

decorrer do tempo.   

                                                 
33 No original: “(1) rule-change; (2) improvement in institutional facilities; (3) improvement of legal services 

in quantity and quality; (4) improvement of strategic position of have-not parties.” GALANTER, Why the 

haves come out ahead: speculations on the limits of social change. Law and Society Review, vol. 9, p. 95-160, 

1974. 

34 O texto de referência da perspectiva da disputa em estudos jurídicos (dispute perspective in legal studies) 

é o FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and Transformation of 

Disputes: Naming, Blaming, Claiming . . .Law & Society Review. Vol. 15, No. 3/4, Special Issue on Dispute 

Processing and Civil Litigation (1980 - 1981), pp. 631-654. 

35 O texto seminal no movimento do ADR foi de: SANDER, Frank E. A. Varieties of dispute processing, 70 

F.R.D. 111, 1976. Para uma análise do movimento do Alternative Dispute Resolution, considerando o tema 

do acesso à justiça e analisando o caso brasileiro, ver: ASPERTI, Maria Cecília de Araujo; SOUZA, Michel 

Roberto Oliveira de. Desmistificando a “cultura do acordo”: os discursos de acesso à justiça e eficiência no 

atua cenário da mediação e da conciliação judiciais no Brasil. In: FREITAS JR., Antonio Rodrigues de; 

ALMEIDA, Guilherme Assis; SOUZA, Michel Roberto O. de. (Org.). Mediação & o Novo Código de 

Processo Civil. 1ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 17-50. 
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Em relação ao movimento do acesso à justiça, Galanter lembra que seu 

surgimento se deu no âmbito do que chamou de agenda convencional. Assim, com o 

aumento do número de normas, com a complexidade do sistema judicial e, ainda, com 

demandas complexas, de vários atores que antes nem atores eram considerados, o acesso à 

justiça ampliou seu enfoque de atuação, mas não atualizou sua agenda. Por isso, Galanter 

acredita que mesmo sendo útil no curto prazo, “a agenda convencional de Acesso à Justiça 

não é adequada aos desafios que nos esperam”, já que se tornou desatualizada, num mundo 

repleto de litígios de indivíduos “com entidades corporativas que desfrutam de vantagens 

formidáveis no uso do processo legal”.36  

1.1.2 Rumo a uma nova agenda de pesquisa do acesso à justiça no Brasil 

Diante da inadequação da agenda convencional de acesso à justiça, o 

problema a ser enfrentado consiste na construção de uma nova agenda. Para tentar atualizar 

essa agenda, podemos fazer referência a dois debates que têm sido travados acerca da 

proposição de Galanter sobre a capacidade das partes e sobre a questão do acesso à justiça, 

conforme enfatizado por Cappelletti. O primeiro, diz respeito a uma releitura do movimento 

de acesso à justiça no contexto brasileiro, principalmente nos últimos anos, e levando-se 

em conta as diferenças decorrentes da desigualdade que marca a sociedade brasileira. O 

outro debate se refere à participação crescente de outros atores perante o Judiciário, tal 

como ocorre com a possibilidade de se receber contribuições de atores que antes não faziam 

parte de um sistema de justiça tradicional, como ocorre com o amicus curiae e com a 

audiência pública. É o que se passa a analisar. 

1.1.2.1 Releitura do debate brasileiro do acesso à justiça e da capacidade das partes 

Nos últimos anos, o tema do acesso à justiça tem voltado à atenção dos 

pesquisadores em direito no Brasil.37 Após quarenta anos do Projeto de Florença, o acesso 

                                                 
36 GALANTER, Marc.  Acesso à justiça em um mundo em expansão. Revista Brasileira de Sociologia do 

Direito, Porto Alegre, ABraSD, v. 2, n. 1, p. 37-49, jan./jun., 2015, p. 43. 

37 Um grande exemplo disso foi a mesa de debates ocorrida na FGV Direito São Paulo, na data de 30/05/2017, 

contando com professores de diversas áreas, entre eles o professor Kim Economides, que trabalhou junto com 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth no Projeto de Florença. A transcrição do debate foi publicada integralmente 

na Revista de Estudos Empíricos em Direito: FERRAZ, Leslie Shérida; GABBAY; Daniela Monteiro; 

ECONOMIDES, Kim; ALMEIDA, Frederico; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; CHASIN, Ana Carolina; 

COSTA, Susana Henriques da; CUNHA, Luciana Gross; LAURIS, Élida; TAKAHASHI, Bruno. 

Repensando o acesso à Justiça: velhos problemas, novos desafios. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 

vol. 4, n. 3, out 2017, pp. 174-212. Recentemente, ainda foram publicados vários livros e coletâneas 

resgatando o tema do acesso à justiça: CNJ. Panorama do acesso à justiça no Brasil, 2004 a 2009. Disponível 
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à justiça voltou com força à academia brasileira. Retorna agora com uma nova roupagem, 

com uma visão mais crítica do próprio movimento dos anos 70 e do modo pelo qual foi 

recebido pelos doutrinadores brasileiros, em busca de uma nova agenda do acesso à 

justiça.38  

A necessidade de uma visão mais crítica do movimento de acesso à 

justiça, no Brasil, é evidente: esse movimento foi impulsionado, aqui, pelo Relatório do 

Projeto de Florença, o qual representava, em última análise, uma ideia fora do lugar, 

porque, conforme esclarecem Cappelletti, Garth e Trocker, alguns anos após a conclusão 

do projeto, as mudanças propostas pelo movimento de acesso à justiça visavam a 

implementação dos direitos “típicos do estado de bem-estar social” que ainda não haviam 

sido “bem implementados”. A questão que se põe é: nos anos 1980, e, depois, nos anos 

1990, o Brasil vivia um Estado de Bem-Estar Social?39 Portanto, só por isso seria necessário 

                                                 
em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/69f08fa6be2b411e6566b84bdc1d4b5a.pdf>. 

Acesso em 18/05/2017. MENDES, Aluísio Gonçalves; SILVA, Larissa Clare Pochmann. Acesso à justiça. 

Uma releitura da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a partir do Brasil, após 40 anos. Revista Quaestio 

Iuris, vol. 08, n. 03, Rio de Janeiro, 2015, pp. 1827-1858. NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Por um 

acesso à justiça democrático: primeiros apontamentos. Revista de Processo, n. 217, 2013, pp. 74-119. 

NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2a. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. ASPERTI, Maria Cecília de Araujo. Litigiosidade repetitiva e a padronização 

decisória: entre o acesso à justiça e a eficiência do judiciário. Revista de Processo, vol. 263, jan./2017, pp. 

233-255. FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. Vol. 

1 – As ondas de Cappelletti no Século XXI. Aracaju: Evocati, 2016. FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando 

o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. Vol. 2 – Institutos inovadores. Aracaju: Evocati, 2016. 

38 Gabbay e Ferraz argumentam que é necessário “debater uma agenda de acesso à justiça que seja adequada 

ao Brasil de hoje e aos seus reais problemas”. Reconhecendo a importância do Projeto de Florença como um 

dos “marcos teóricos sobre o tema”, as autoras entendem que tal projeto deve ser “o ponto de partida das 

nossas reflexões – e não o de chegada”. FERRAZ, Leslie Shérida; GABBAY; Daniela Monteiro; 

ECONOMIDES, Kim; ALMEIDA, Frederico; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; CHASIN, Ana Carolina; 

COSTA, Susana Henriques da; CUNHA, Luciana Gross; LAURIS, Élida; TAKAHASHI, Bruno. 

Repensando o acesso à Justiça: velhos problemas, novos desafios. Revista de Estudos Empíricos em Direito, 

vol. 4, n. 3, out 2017, p. 176. Para uma visão mais histórica sobre os estudos brasileiros acerca do acesso à 

justiça nos anos 80 e 90, ver: JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à justiça:  um olhar retrospectivo. Revista 

Estudos Históricos. Vol. 18, 1996, pp. 389-402. 

39 Nesse sentido, o professor Ugo Mattei, da Universidade de Hastings, California, defende que as pesquisas 

levadas a cabo no Projeto de Florença, por Cappelletti e Garth, na verdade são anteriores à “Revolução 

Reagan-Thatcher”, momento em que, segundo Mattei, “as instituições públicas começaram a se transformar 

e ser significativamente privatizadas”. Por isso, o referido professor enfatiza que o Projeto de Florença nasceu 

em momento de otimismo acerca do modelo de interesse público em que o “Estado de bem-estar social nas 

sociedades ocidentais era visto como um ponto de chegada na civilização, e acesso à justiça era o dispositivo 

através do qual as comunidades poderiam proporcionar o direito como um bem público, depois de ter dado 

habitação, saúde e educação aos necessitados”. MATTEI, Ugo. Access to Justice. A Renewed Global Issue. 

Electronic Journal Of Comparative Law, v. 11.3, 2007, p. 02. Disponível em: 

<http://works.bepress.com/ugo_mattei/34>. Acesso em 12/06/2016. 
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um filtro mais cuidadoso do discurso do acesso à justiça, já que os contextos eram bem 

diferentes.40 

Nesse sentido, Susana Henriques da Costa pontua que, na verdade, o tema 

do acesso à justiça, apesar de ser um tema que está ligado no seu nascedouro mais à justiça 

distributiva, aqui no Brasil acabou sendo transformado em um conceito guarda-chuva, 

“transformando o acesso à Justiça numa ferramenta para todo tipo de discurso, e para 

justificar escolhas políticas que, na opinião [da professora], foram feitas em detrimento da 

pauta originária de acesso, da pauta lá da década de 80 aqui no Brasil.”41 Dessa forma, 

longe de adotar o tema do acesso à justiça como um conceito guarda-chuva, analisamos tal 

conceito juntamente com as suas origens nos anos 70, conforme o resgate histórico 

realizado nos itens anteriores.  

Com a retomada do tema do acesso à justiça, sua agenda de pesquisa 

discute não somente uma ampliação desmensurada do acesso, mas também um acesso 

efetivo à justiça, de modo que os “direitos sejam efetivados”, nos dizeres de Cappelletti. 

Ao resgatar o tema da efetividade dos direitos, mais que pensar no foco de ampliação do 

acesso, pensa-se nas questões em que o desenho do próprio sistema de justiça42 surge como 

obstáculo para a efetivação de direitos, ainda mais considerando os direitos das pessoas que 

não estão organizadas, que são excluídas do sistema de justiça por não terem seus interesses 

representados adequadamente, ou, ainda, por não gozarem das vantagens que os litigantes 

                                                 
40 Todas as citações de texto em inglês foram por nós traduzidas livremente. No original: “It was argued that 

often these rights, typical of modern welfare states, have not been well enforced, and changes in the legal 

system are being made to facilitate that enforcement”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant; 

TROCKER, Nicolò. Access to Justice – Variations and Continuity of a World-Wide Movement. The Rabel 

Journal of Comparative and International Private Law, 46. Jahrg., H. 4 (1982), p. 666. 

41 FERRAZ, Leslie Shérida; GABBAY; Daniela Monteiro; ECONOMIDES, Kim; ALMEIDA, Frederico; 

ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; CHASIN, Ana Carolina; COSTA, Susana Henriques da; CUNHA, 

Luciana Gross; LAURIS, Élida; TAKAHASHI, Bruno. Repensando o acesso à Justiça: velhos problemas, 

novos desafios. Revista de Estudos Empíricos em Direito, vol. 4, n. 3, out 2017, p. 187. 

42 Kim Economides diz que precisamos prestar atenção ao desenho do sistema de justiça: “we need to pay 

attention to justice design. If we want to imagine a new legal system, or better access to justice, we need to 

articulate principles that should be at the foundation of that legal system. One of the key issues here is 

sometimes referred to as the ‘allocation issue’. There are a multitude of different ways of resolving disputes 

- private, public, formal, informal - but how are these connected? Could we design a more rational, better 

integrated system for the handling of legal disputes? Because legal systems historically evolve in response to 

crises, we tend to produce temporary stop-gap solutions that result in incoherence in the basic architecture 

of the legal system. And that remains a big problem. A task for future legal scholarship is to improve the 

design of justice systems.” FERRAZ, Leslie Shérida; GABBAY; Daniela Monteiro; ECONOMIDES, Kim; 

ALMEIDA, Frederico; ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; CHASIN, Ana Carolina; COSTA, Susana 

Henriques da; CUNHA, Luciana Gross; LAURIS, Élida; TAKAHASHI, Bruno. Repensando o acesso à 

Justiça: velhos problemas, novos desafios. Revista de Estudos Empíricos em Direito, vol. 4, n. 3, out 2017, 

p. 209. 
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habituais possuem. Dessa forma, o tema da litigância repetitiva, tratado juntamente com os 

temas da centralidade das decisões das cortes superiores e do gerenciamento das demandas 

judiciais, também vêm sendo objeto de estudo por meio das chaves de leitura do acesso à 

justiça.43  

Nesse sentido, como pode ser feita uma releitura do ensaio de Galanter, 

do projeto de Florença, e demais estudos acima referidos, para o contexto do sistema 

brasileiro? O objetivo de tais releituras é verificar quais seriam os obstáculos hodiernos que 

o sistema de justiça brasileiro coloca para os litigantes eventuais, também verificando 

vantagens e desvantagens dos jogadores habituais.  

Se há uma grande chave metodológica do acesso à justiça no Brasil, ela 

consiste em olhar para as desigualdades iniciais entre as pessoas numa sociedade como a 

nossa. Isso rompe bastante com a lógica de uma sociedade liberal de “iguais” disputando 

um litígio. Não se trata apenas de um “enfoque na sociedade”, mas sim um enfoque inicial 

nas desigualdades existentes nessa sociedade antes mesmo de uma análise sobre 

instituições e regras do jogo. 

Ao analisar o caso brasileiro em um ensaio especulativo sobre como a 

arquitetura básica do sistema legal pode criar possiblidades ou barreiras como um meio 

para as mudanças redistributivas – sistematicamente equalizadoras – Daniela Gabbay, 

Paulo Eduardo Alves da Silva, Susana Henriques da Costa e Maria Cecília Asperti 

concluem que é possível inferir que os jogadores habituais gozam de grandes vantagens no 

cenário brasileiro e podem influenciar as reformas judiciais e processuais para manter e 

fortalecer suas capacidades de manobrar um sistema judicial altamente sobrecarregado.44 

Ou seja, ao analisarem a questão proposta por Galanter de tentar verificar 

especificadamente sob  quais condições a litigância poderia ser redistributiva, os autores 

brasileiros concluíram que o sistema de justiça, do modo como está colocado, ainda é uma 

barreira para mudanças redistributivas. 

Segundo os autores, os grandes litigantes na justiça brasileira 

(administração pública, fornecedores de produtos e fornecedores de serviços) são os que 

                                                 
43 CERQUEIRA, Társis Silva de. Uma breve reflexão sobre as técnicas de resolução de casos repetitivos 

sobre o acesso à justiça. In: DIDIER JR, Fredie. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Jus Podivm, 

2016. pp. 423-444. 

44 GABBAY, Daniela Monteiro; ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo; ASPERTI, Maria Cecília Araujo; 

COSTA, Susana Henriques da. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations 

Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. FGV Direito SP Research 

Paper Series, n. 141, January 15, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2716242>. Acesso em 

20/09/2017. 

https://ssrn.com/abstract=2716242
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mais usam o sistema de justiça, que é considerado lento e custoso por uma grande parte da 

população em geral.45 Uma análise dos textos normativos e debates legislativos que 

precederam as grandes modificações recentes das leis brasileiras que versam sobre o acesso 

à justiça, e dos discursos normativos que foram levados em consideração nas escolhas 

políticas feitas ao se elaborar as leis46 revelam que juntamente com a ideia de crise do 

judiciário, tem crescido, nos últimos anos, um discurso de “eficiência e ideologia gerencial 

que privilegia o acesso aos usuários do sistema e usuários mais experientes”.47 

Ao aplicar a tipologia das partes criada por Galanter para a realidade do 

sistema judiciário brasileiro, os autores identificam os jogadores como aqueles ligados ao 

próprio Estado brasileiro, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, e às grandes empresas 

(bancos, financeiras, empresas de telefonia, entre outras).48 Os autores advertem que os 

litigantes habituais, por terem maior acesso às cortes superiores e por terem a capacidade 

de contratar bancas de advocacia extremamente especializadas para influenciar os casos 

paradigmáticos, terão ainda mais vantagens após a adoção de um sistema de precedentes 

que não leva em conta o caso concreto, mas somente uma análise normativa desvinculada 

dos fatos.49 

Recentemente, foram publicados alguns estudos empíricos que buscam 

analisar quais são os maiores litigantes no judiciário brasileiro, tentando identificar quais 

                                                 
45 A análise feita no relatório do primeiro semestre de 2017 do “Índice de Confiança na Justiça do Brasil – 

ICJBrasil”, que retrata “sistematicamente a confiança da população no Poder Judiciário”, demonstra que na 

percepção da população brasileira o judiciário é “caro, lento e difícil de utilizar”.  RAMOS, Luciana de 

Oliveira; CUNHA, Luciana Gross; OLIVEIRA, Fabiana Luci de; SAMPAIO, Joelson Oliveira; BUENO, 

Rodrigo de Losso da Silveira; ÚBIDA, Giovanna Relatório ICJBrasil - 1º semestre / 2017. São Paulo: Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 2017, p. 17. 

46 GABBAY, Daniela Monteiro; COSTA, Susana Henriques da; ASPERTI, Maria Cecília Araujo.  Are the 

Haves Getting Even More Ahead Than Ever? Reflections on the Political Choices Concerning Access to 

Justice in Brazil in the Search of a New Agenda. FGV Direito SP Research Paper Series, n. 158, January 15, 

2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2998779>. Acesso em 20/09/2017. 

47 Nos termos de Gabbay, Alves da Silva, Asperti e Costa: “Se o judiciário brasileiro está fortemente drenado 

pelos jogadores habituais, será que o judiciário poderá atuar como uma instituição qualificada para promover 

mudanças sociais e os interesses das minorias excluídas, ou, se, ao contrário, os tribunais irão apenas manter 

o status quo.” GABBAY, Daniela Monteiro; ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo; ASPERTI, Maria Cecília 

Araujo; COSTA, Susana Henriques da. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations 

Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. FGV Direito SP Research 

Paper Series, n. 141, January 15, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2716242>. Acesso em 

20/09/2017. 

48 Ibidem, p. 7.  

49 GABBAY, Daniela Monteiro; ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo; ASPERTI, Maria Cecília Araujo; 

COSTA, Susana Henriques da. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting Speculations 

Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting. FGV Direito SP Research 

Paper Series, n. 141, January 15, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2716242>. Acesso em 

20/09/2017, p. 17. 

https://ssrn.com/abstract=2998779
https://ssrn.com/abstract=2716242
https://ssrn.com/abstract=2716242
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litigantes mais figuram nos polos passivo e ativo das demandas judiciais. O CNJ tem tido 

um papel fundamental na produção de tais estudos, seja por ter publicado alguns relatórios 

sobre os maiores litigantes, seja por publicar anualmente o relatório “Justiça em números”.  

O Relatório dos “100 maiores litigantes”,50 produzido pelo Departamento 

de Pesquisas Judiciárias do CNJ e publicado em março de 2011, demonstra que juntos, o 

setor público (Federal, Estadual e Municipal), bancos e telefonia juntos representavam 95% 

do total de processos dos 100 maiores litigantes no Brasil. O relatório demonstra que, 51% 

desses processos tinham como parte algum do setor público, em 38% alguma empresa do 

setor bancário, e em 6% companhias do setor de telefonia, sobrando apenas 5% de outras 

empresas. 

Com uma metodologia diferente daquela adotada no relatório de 2011, o 

Relatório “100 maiores litigantes”51 da justiça brasileira produzido pelo CNJ em 2012 

demonstra que, considerando o total das três esferas de justiça (Estadual, Federal e do 

Trabalho), os maiores litigantes eram: setor público federal (12,14%), instituições 

financeiras (10,88%), setor público municipal (6,78%), setor público estadual (3,75%), 

telefonia (1,84%). O mesmo relatório aponta que na justiça federal, os maiores litigantes 

são: setor público federal (83,19%), bancos (9,6%), conselhos profissionais (2,76%), setor 

público estadual (0,56%) e OAB (0,41%). Já na justiça estadual, os maiores litigantes são 

bancos (12,95%), setor público municipal (9,25%), setor público federal (3,11%) e 

telefonia (2,38%). 

Já o estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros, com a 

coordenação científica de Maria Tereza Sadek, sobre os 100 maiores litigantes da justiça 

brasileira, também se debruçou sobre a questão dos maiores litigantes. O estudo analisa 

dados dos tribunais de 11 unidades da Federação nos anos de 2010 a 2013.52 A pesquisa 

demonstra que, na grande maioria das unidades pesquisadas, o “Poder Público municipal, 

estadual e federal concentra a maior parte das ações iniciadas no Primeiro Grau (parte do 

polo ativo), no grupo dos 100 maiores litigantes”. Já com relação ao polo passivo das 

demandas, a pesquisa revela que “o setor econômico representado por bancos, empresas de 

                                                 
50 CNJ. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-

judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em 01/05/2016. 

51 CNJ. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2012. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-

judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em 01/05/2016. 

52 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL. O uso da justiça e o litígio no Brasil. 2015. 

Disponível em: <http://www.amb.com.br/.amb.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Pesquisa-AMB.pdf>. 

Acesso em 04/06/2017. 
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crédito, de financiamento e investimentos é o principal demandado em sete estados e no 

Distrito Federal”.53  

A pesquisa realizada pela AMB indica que há uma “sobrecarga de 

trabalho e concentração de usuários”, ou seja, um número reduzido de atores é responsável 

pela enorme carga trabalho da justiça. As principais proposições da pesquisa da AMB para 

a solução do problema dos grandes litigantes referem-se à criação de Centros de 

Inteligência e Monitoramento de Demandas de Massa no Judiciário e adoção de novas 

tecnologias. 

Mais recentemente, foi produzido um relatório pela Associação Brasileira 

de Jurimetria, no âmbito do Projeto Justiça Pesquisa, do CNJ, sobre “Os Maiores Litigantes 

nas Ações Consumeristas na Justiça Estadual: Mapeamento e Proposições”.54 Após analisar 

os 30 maiores litigantes da Justiça Estadual em sete estados diferentes, a pesquisa conclui 

que há uma “concentração do setor bancário e setor de telecomunicações” no perfil dos 

litigantes, enquanto que com relação ao perfil dos litígios “uma grande concentração de 

casos de dano moral e contratos, mas com significativas variações de acordo com setor e 

região”.55 

Os dados apresentados por esses diversos relatórios sobre as demandas 

judiciais no Brasil indicam que há uma concentração de demandas que envolvem o poder 

público, instituições financeiras e empresas de telefonia, principalmente. Assim, é possível 

dizer que há grandes litigantes perante o Poder Judiciário brasileiro e que esses litigantes 

são responsáveis por grande parte das demandas judicializadas no Brasil. Considerando 

esse fato, Daniela Gabbay, professora de Direito da FGV São Paulo, demonstra quais 

seriam as “vantagens estratégicas dos grandes litigantes”56 no sistema de justiça brasileiro, 

levando em conta os estudos de Marc Galanter. Ao propor uma nova abordagem a um tema 

já bastante analisado pelos processualistas brasileiros, o convite de Gabbay é para que o 

processualista da atualidade se aproprie de uma agenda de pesquisa sobre o tema do acesso 

                                                 
53 Ibidem, p. 12  

54 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA. Os Maiores Litigantes nas Ações Consumeristas na 

Justiça Estadual: Mapeamento e Proposições (sumário executivo). Brasília: CNJ, 2017. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/02/ec09c7306e399de392f8c7b4c94e2039.pdf>. Acesso 

em 01/08/2017. 

55 Ibidem, p. 24.  

56 GABBAY, Daniela Monteiro. Litigância repetitiva e acesso à justiça no Brasil: uma nova agenda de 

pesquisa. In: FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. 

Vol. 1 – As ondas de Cappelletti no Século XXI. Aracaju: Evocati, 2016, p. 88. 
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à justiça e litigiosidade repetitiva “a partir de novas lentes e ferramentas que lhe permitam 

aprofundar o debate”.57 

As características das demandas repetitivas no judiciário brasileiro são 

descritas por Gabbay. A primeira grande característica é que a “ação costuma ser repetitiva 

apenas para um lado da demanda (onde está a instituição financeira, o INSS, a CEF, etc.), 

pois no outro polo da ação costuma estar um litigante eventual (o consumidor, o 

beneficiário, o mutuário, etc.)”, em relação ao qual a “ação pode ser a única que possui em 

trâmite no Judiciário”. Já a segunda característica marcante com relação às demandas 

repetitivas, diz respeito à constatação da sazonalidade, de modo que “causas da repetição 

de litígios podem ser sazonais ou permanentes, e normalmente a repetição se dá em relação 

à tese jurídica debatida em juízo (e não em termos de semelhanças fáticas da demanda)”, o 

que gera “um volume bastante representativo de ações com a mesma tese jurídica”.58 Já 

Maria Cecíla Asperti enfatiza os seguintes elementos característicos das disputas 

repetitivas: (i) similitude de questões fáticas e jurídicas; (ii) representatividade do volume 

de processos; (iii) envolvimento dos litigantes repetitivos e litigantes ocasionais.59  

Ao analisar a adoção do incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR) e julgamento de casos repetitivos no CPC/2015, Daniela Gabbay entende que estes 

“terão um reflexo no fluxo e gestão de demandas repetitivas que ingressam no judiciário”. 

As mudanças processuais relativas à adoção de julgamento de casos repetitivos têm mais 

“foco mais na gestão do que no acesso à justiça”.60 Tais “medidas de gestão e de filtros de 

demandas repetitivas não podem representar um risco de óbice ao acesso à justiça”, conclui 

Gabbay.61 Assim, a questão posta se refere ao risco de cooptação de tais institutos 

                                                 
57 Ibidem, p. 88. 

58 Ibidem, p. 92.  

59 ASPERTI, Maria Cecília de Araujo. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, 

a mediação e os grandes litigantes do Judiciário. (Dissertação de mestrado). Orientador: Prof. Dr. Associado 

Carlos Alberto de Salles. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2014, pp. 45-48. 

60 GABBAY, Daniela Monteiro. Op. cit., p. 90. 

61 GABBAY, Daniela Monteiro. Litigância repetitiva e acesso à justiça no Brasil: uma nova agenda de 

pesquisa. In: FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. 

Vol. 1 – As ondas de Cappelletti no Século XXI. Aracaju: Evocati, 2016, p. 94. Rodolfo de Camargo Mancuso 

anota que “a questão fulcral consiste na avaliação do modus pelo qual – inclusive em disposições regimentais 

dos Tribunais da Federação – se vêm recepcionando e manejando os recursos repetitivos, com foco obsessivo 

na redução do estoque (dita eficiência quantitativa), mediante a técnica de julgamento em bloco, por 

amostragem, pondo em risco certas garantias componentes do devido processo legal, especialmente no que 

concerne à efetiva participação dos sujeitos em aspectos processuais importantes”. MANCUSO, Rodolfo de 

Camargo. Sistema brasileiro de precedentes. 2a. ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 530. 
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processuais pelos grandes litigantes, “em uma lógica eficientista cuja palavra de ordem é 

gestão e não acesso à justiça”62.  

O julgamento de casos repetitivos, tal como ocorre no IRDR e em 

recursos repetitivos, pode acabar “se revertendo em vantagens ao litigante habitual, que 

tem mais acesso aos Tribunais, pode aguardar e investir na formação de uma ‘boa 

jurisprudência’ aos seus interesses”, e que é capaz também de “suportar o tempo de espera 

e lidar com os custos de uma forma diferente dos litigantes ocasionais, vantagens estudadas 

por Marc Galanter”.63 No próximo item, é discutido como tem sido feita uma releitura do 

debate brasileiro sobre o movimento do acesso à justiça, considerando também a questão 

da atuação dos grupos de interesse dos chamados desamparados. 

1.1.2.2 Acesso à justiça e (des)igualdade: a capacidade das partes e a questão da 

participação dos desfavorecidos 

O segundo debate é em relação à necessidade de analisar e compreender 

a participação nos processos decisórios, inclusive perante o poder judiciário. É interessante 

a visão paradoxal proposta por Louise Trubek e David Trubek ao expor a importância do 

tema do acesso à justiça no trabalho realizado pelo Projeto de Florença. Os autores expõem 

duas visões paradoxais sobre o acesso à justiça. A primeira visão seria mais cética, 

levantando argumentos do tipo que isso somente trataria de “coisas técnicas” (technical 

stuff), coisas que não teriam tanta relevância, sendo um tema exagerado (puffery). Já os 

não-céticos levantariam questões a favor do tema, argumentando que os detalhes técnicos 

de fato afetam a justiça em termos mais básicos, de modo que o anseio de mais acesso à 

justiça está ligado a questões mais básicas de poder e de igualdade.64  

Por trás desses “detalhes técnicos”, Trubek e Trubek entendem que 

haveria a chamada justiça cívica (civic justice), que é a “oportunidade plena para todos os 

cidadãos participarem da vida da comunidade”, a ideia de que a base da teoria democrática 

e da prática republicana é a de que “todos os cidadãos devem ter oportunidades completas 

e iguais de participar na esfera pública”.65  Para solucionar esse paradoxo, seria necessário 

                                                 
62 GABBAY, Daniela Monteiro. Op. cit., p. 100. 

63 Idem, ibidem. 

64 TRUBEK, Louise; TRUBEK, David. Civic justice through civil justice: a new approach to public interest 

advocacy in the United States. In: Access to justice and the welfare state. CAPPELLETTI, Mauro (ed.). 

Florence: European University Institute, 1981, p. 119. 

65 No original: “full opportunity for all citizens to participate in the life of the commonwealth"; “all citizens 

must have full and equal opportunities to participate in the public realm”. TRUBEK, Louise; TRUBEK, 
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“desvendar a relação entre a justiça civil que aumenta o ‘acesso’ e a justiça cívica com 

maior participação”.66 

A tese de Trubek e Trubek é de que “em sociedades complexas, interesses 

somente podem ser protegidos pela participação efetiva e sucessiva no fluxo contínuo de 

decisões governamentais”.67 Utilizam para tanto o conceito de “interests without groups”, 

no sentido de que os interesses são discerníveis mesmo que não haja organização dos 

próprios grupos para reivindicar tais interesses. Os autores comentam que as public interest 

law firms nos Estados Unidos, ou instituições análogas, são necessárias para que a efetiva 

participação seja realizada. Contudo, concluem que os esforços eram insuficientes até 

aquele momento, sendo uma tarefa para os anos 80 a suplementação e reforma desse tipo 

de defesa de interesses sem grupos, na busca por uma abordagem completa e efetiva para 

a participação efetiva68. 

 A possibilidade de intervenção de outros atores que agem em nome 

daqueles que não estão organizados pode fazer com que a questão da habitualidade com o 

sistema de justiça não seja uma vantagem somente para os jogadores habituais. Tem sido 

discutida ultimamente a participação dos amici curiae em favor dos chamados 

desfavorecidos, principalmente perante do Judiciário dos Estados Unidos da América e de 

tribunais internacionais. Isso porque esses novos jogadores que defendem os interesses dos 

desfavorecidos também trabalhariam habitualmente com casos perante o Judiciário, 

atuando inclusive com uma estratégia definida pelo amicus.69 Ao comentar sobre a 

                                                 
David. Civic justice through civil justice: a new approach to public interest advocacy in the United States. In: 

Access to justice and the welfare state. CAPPELLETTI, Mauro (ed.). Florence: European University Institute, 

1981, p. 120. 

66 No original: “unravel the relationship between the civil justice of improved ‘access’, and the civic justice 

of enhanced participation”. Ibidem, p. 120. 

67 No original: “In complex societies, interests can only be protected by continued and effective participation 

in the ongoing stream of governmental decisions”. Os autores ainda afirmam que “Public interest law firms 

and similar advocacy organizations have tried to represent such ‘interests without groups,’ as substitutes for 

the private organizations that represent more easily organizable interests”. Ibidem, p. 121. 

68 Ibidem pp. 121-122. 

69 Nas palavras de Songer, Kuersten e Kaheny: “Mas a teoria da capacidade das partes que explica o baixo 

sucesso dos participantes eventuais, ignora a possiblidade de que o litigante mesmo pode às vezes ter acesso 

à expertise e à experiência de litígios de um grupo de interesse que os auxilie, que fazem com que a 

experiência na prática seja igual à experiência dos repeat players”. No original: “But this party capability 

theory explanation of the low success rates of one-shot litigants ignores the possibility that the formally 

named litigant may sometimes have access to expertise and litigation experience from interest groups 

supporting them that may make their available experience in practice equal to that possessed by repeat player 

litigants.” SONGER, Donald; KUERSTEN, Ashlyn. KAHENY, Erin. Why the haves don't always come out 

ahead: Repeat players meet amici curiae for the disadvantaged. Political Research Quarterly, Vol. 53, No. 3, 

Set. 2000, pp. 537-556. 
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crescente atuação dos amici curiae nos tribunais José Eduardo Faria aponta que “em 

princípio esse tipo de intervenção tem por objetivo dar voz a grupos ou forças políticas cuja 

importância não se determina de forma aritmética (caso da representação eleitoral, por 

exemplo), nem por meio da demonstração de força nas ruas e praças” 70. 

Mais recentemente, foram realizadas pesquisas que dialogam com as 

questões levantadas por Galanter sobre as vantagens dos jogadores habituais e participantes 

eventuais, agora sob o enfoque dos amici curiae que defendem aqueles que têm 

desvantagens no processo judicial. A pesquisa dos professores Donald Songer, Ashlyn 

Kuersten e Erin Kaheny analisou justamente como as vantagens normais dos jogadores 

habituais são modificadas pela entrada da figura do amicus curiae.71  

A referida pesquisa foi feita em três Cortes Estaduais Supremas, nos 

Estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, 

e concluiu que as vantagens normais dos jogadores habituais foram neutralizadas pelos 

amici curiae, que defendiam os interesses dos que não têm habitualidade, nas palavras de 

Galanter.72 Ou seja, ao serem admitidos como amici as organizações que têm a função 

institucional de proteger os interesses dos litigantes eventuais, tais interesses conseguem 

neutralizar as vantagens que os litigantes habituais teriam nos processos judiciais. Em 

contraste, a pesquisa concluiu que a taxa de sucesso dos litigantes que já eram eles mesmos 

jogadores habituais foi pouco modificada pela entrada de outros amici curiae que 

defendiam os interesses dos litigantes habituais.73 

Assim, a questão da atuação dos grupos de interesse passa fazer parte da 

agenda de pesquisa do acesso à justiça e da capacidade das partes, de modo que interesses 

que antes não eram defendidos perante as cortes de justiça em um processo tradicional 

                                                 
70 FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 74. 

71 SONGER, Donald, et al. Op. cit. pp. 537–556. 

72 Segundo os autores, os estudos sobre a capacidade das partes, influenciados pela tipologia criada por Marc 

Galanter, que atestam os baixos índices dos litigantes eventuais, não considera a existência dos amicus curiae 

para a defesa daqueles que estão em desvantagem. Isso faz com que o litigante eventual, eventualmente tenha 

a possibilidade de acessar a expertise e a prática dos litigantes de interesse público que os ajudem a equalizar 

o jogo em face dos litigantes habituais. Para Songer et al., “Little attention has been paid to whether or not 

the apparent disadvantages of one-shot, low resource litigants may be offset by support they receive from 

interest groups appearing as amicus curiae.” Ibidem, p. 540. 

73 Numa análise dos amici em ações concentradas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ver. 

ALMEIDA, Eloísa Machado de. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de Doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Prof. André de Carvalho Ramos. São Paulo, 

2016.  
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bipolar começam a despertar no judiciário brasileiro. Não obstante, é necessário destacar 

os limites do próprio poder judiciário.  

Nesse sentido, Neil Komesar, ao propor uma análise institucional 

comparada centrada na participação (praticipation-centered), comparando o mercado, a 

política e as cortes de justiça, ressalta que o processo adjudicativo tem três características 

marcantes: (i) “é mais formalmente definido e tem requerimentos formais para 

participação”, (ii) “é muito menor que os outros dois tipos de processo” (do mercado e 

político), e (iii) é “centrado no juiz (que tem independência com relação à população em 

geral)” 74.  

O professor Komesar aponta ainda que o custo de participação perante o 

poder judiciário é elevado em razão das regras, procedimentos e práticas que este poder 

adota. Assim, ao se buscar a independência e a justiça (fairness) do judiciário para lidar 

com o processo jurisdicional, o custo de participação pode ser elevado “de tal forma que 

muitos assuntos importantes, embora tratados inadequadamente em outros locais, não 

sejam adjudicados”75. O alto custo dessa independência judicial também faz com que seja 

diminuída a expertise dos juízes em comparação com o processo político e com o mercado, 

pois as regras e procedimentos restringem o acesso dos juízes a informações importantes. 

Para Komesar, as vantagens do sistema judicial deveriam fazer com que os juízes 

“empregassem os recursos limitados do processo adjudicativo”, ao substituir as decisões 

políticas ou do mercado, “somente quando o equilíbrio entre uma visão enviesada (bias), 

de competência (competence) e de escala (scale) favorecer essa substituição”76. 

O que se percebe é que a participação de outros grupos de interesse não 

só ao propor demandas, mas também ao intervir em demandas nas quais é discutido o 

interesse público, pode fazer com que se diminuam as vantagens dos litigantes habituais. 

Isso se daria pelo fato de que os novos atores que entram no jogo também são litigantes 

habituais. Ou seja, organizações não-governamentais que têm se especializado na defesa 

dos grupos mais vulneráveis, por exemplo, entram nessa disputa, de alguma forma 

suportando esses altos custos para participação.  Deste modo, mais um elemento é 

adicionado à teoria da capacidade das partes. Por isso, no próximo item, é demonstrado 

                                                 
74  KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: choosing institutions in Law, Economics and Public Policy. 

The University of Chicago Press: Chicago, 1994, pp. 123-124. 

75 Ibidem, p. 149. 

76 Ibidem, pp. 149-150. 
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como se deu a mudança no desenho institucional do judiciário brasileiro nos últimos anos, 

por meio de uma reforma constitucional, de reformas na legislação infraconstitucional e da 

descrença relacionada ao processo coletivo. 

1.2 Mudança do desenho institucional do Judiciário brasileiro 

Não há dúvidas que a Constituição Federal (CF/1988) mudou o desenho 

institucional do judiciário brasileiro. A CF/1988, seguindo a tendência das constituições 

modernas,77 trouxe várias garantias processuais, algumas vezes até de forma detalhada. 

Como o Código de Processo Civil de 1973 havia sido alterado por meio de várias reformas 

e considerando a necessidade de adequar a legislação processual tanto às garantias 

constitucionais quanto às novas necessidades da sociedade brasileira, o legislador aprovou 

o Código de Processo Civil em 2015 (CPC/2015).  

Ao seguir as linhas gerais traçadas na Constituição, o Código de Processo 

Civil de 2015 elenca desde seus primeiros artigos as nomeadas “normas fundamentais do 

processo civil” (art. 1º. ao 12º, CPC/2015). A finalidade foi de colocar em evidência a 

“harmonia da lei ordinária com a Constituição da República”, conforme consta na 

exposição de motivos elaborada pela Comissão de Juristas encarregada de elaborar do 

Anteprojeto do CPC/2015. 

O modo de ser do processo civil brasileiro à luz da Constituição Federal 

pode ser expresso em três “princípios-síntese”:78 (i) princípio do devido processo legal (CF, 

art. 5º, LIV), que indica as “condições mínimas em que o desenvolvimento do processo 

deve se dar”; (ii) acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), entendido em seu aspecto formal, 

que garante a inafastabilidade da jurisdição; e novamente (iii) o acesso à justiça (CF, art. 

5º, XXXV), mas dessa vez em seu aspecto material, garantindo o acesso a “uma ordem 

                                                 
77 Conforme ressaltado por Mauro Cappelletti, em seu estudo comparado sobre as garantias fundamentais das 

partes na litigância civil, após a Segunda Guerra Mundial, notou-se uma tendência de se elevar determinadas 

garantias processuais a um certo “nível maior” nos diversos ordenamentos jurídicos espalhados pelo mundo. 

Seja por meio da constitucionalização seja pela adoção de normas internacionais – tratados e convenções, por 

exemplo –, foram alçadas como fundamentais algumas garantias processuais mínimas. CAPPELLETTI, 

Mauro. Fundamental Guarantees of the parties in civil proceedings (General Report). In: Fundamental 

guarantees of the parties in civil litigation.  CAPPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis (eds.). Milão: Giuffre; 

Dobbs Ferry: Oceana, 1973, pp. 661 e ss. 

78 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, item 

2.1.17.  
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jurídica justa”79, e proporcionando a efetividade dos direitos por meio do processo judicial. 

Para esmiuçar esses princípios-síntese do processo jurisdicional, podemos verificar as 

garantias básicas processuais sob três prismas distintos: (a) ao órgão jurisdicional; (b) às 

partes; e (c) aos desdobramentos de cada caso.  

Quanto ao órgão jurisdicional, as garantias processuais mais básicas estão 

ligadas à imparcialidade (em decorrência do princípio da isonomia, CF, art. 5º, caput e inc. 

I); à independência judicial (principalmente nas garantias e vedações elencadas no art. 95, 

caput e parágrafo único, da CF); e ao juiz natural (numa leitura principalmente dos incisos 

XXXVII e LIII, do art. 5º, da CF). 

Com relação às partes, um processo jurisdicional que seja condizente com 

as garantias processuais constitucionais deve ser informado pelo princípio do contraditório 

e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, conforme elencado no 

inc. LV, do art. 5º, da CF. Neste tema específico do princípio do contraditório, as normas 

fundamentais trazidas pelo CPC/2015, de forma geral nos artigos 6º (colaboração), 7º 

(efetivo contraditório), 9º e 10 (proibição da decisão-surpresa), trazem imperativos que dão 

mais concretude às referidas normas constitucionais. 

A primeira é resumida com o que a doutrina vem chamando de efetivo 

contraditório e proibição da decisão-surpresa, devendo-se oportunizar às partes a 

manifestação acerca dos temas a serem decididos pelo juiz, mesmo em casos em que o juiz 

possa atuar de ofício (arts. 9 e 10, CPC/2015), garantindo-se o efetivo exercício do 

contraditório.80 A outra diz respeito à concepção do contraditório a ser desenvolvido em 

um processo colaborativo, por meio do qual todos aqueles sujeitos processuais devem 

colaborar com um objetivo em comum, que é a prestação justa e efetiva da tutela 

jurisdicional, em tempo razoável (art. 6º, CPC/2015).81 

Já sob o prisma dos desdobramentos dos casos, por sua vez, traz garantias 

processuais relacionadas ao modo pelo qual a prestação jurisdicional é prestada. Nesse 

sentido, podemos elencar como garantias mínimas a publicidade e a motivação das decisões 

                                                 
79 A expressão foi cunhada por Kazuo Watanabe cf. WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade 

moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel (Orgs.). Participação e 

processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 135. 

80 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A garantia do contraditório. In: TUCCI, José Rogério Cruz e 

(coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: RT, 1999. CABRAL, Antonio do Passo. 

Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos 

processuais. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 112-132. 

81 COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. O contraditório cooperativo no novo Código de Processo Civil. 

Revista de Informação legislativa. Brasília ano 48 n. 190 abr./jun. 2011. 
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judiciais (CF, art. 93, IX); a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões (CF, art. 5º, 

inc. XXXVI e art. 103-A, §1º); bem como a garantia da duração razoável do processo (CF, 

art. 5º, LXXVIII). 

Ao criar um mínimo de garantias processuais básicas que devem ser 

seguidas, a CF/1988 estabeleceu os parâmetros com os quais o intérprete e o legislador 

devem seguir na interpretação e na formulação das normas processuais, garantindo-se: a 

ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição para 

lesão ou ameaça a direito e a celeridade processual. 

Várias foram as reformas constitucionais e infraconstitucionais que 

modificaram o processo civil brasileiro nas três últimas décadas.82 Não obstante as 

constantes reformas na legislação constitucional e infraconstitucional, o que se tem é que 

não há resultados significativos na melhora da prestação do serviço jurisdicional.83 Para 

fins de exposição, serão narradas três diferentes fases dessas mudanças para indicar como 

a participação e o processo vêm sendo tratados nos últimos anos: (a) reformas 

constitucionais e infraconstitucionais, principalmente com relação aos tribunais superiores; 

(b) criação e modificações do microssistema dos processos coletivos; (c) novo modelo de 

litigância, considerando o Código de Processo Civil de 2015.  

1.2.1 Reforma no judiciário: CNJ, súmula vinculante e requisito da repercussão geral 

no recurso extraordinário 

A reforma realizada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, trouxe 

várias novidades para o Poder Judiciário como um todo. Vários foram os dispositivos 

constitucionais alterados. Foi alçado ao texto constitucional o princípio da razoável duração 

do processo, no art. 5º, inc. LXXVIII, assegurando “a todos, no âmbito judicial e 

                                                 
82 Uma síntese foi trazida pelo professor Heitor Sica, que divide, para fins didáticos, as reformas processuais 

brasileiras em três fases distintas: (i) reformas que “criaram e aprimoraram os mecanismos de tutela coletiva” 

(1980-1990); (ii) reformas do microssistema de processos coletivos, que “reduziram a efetividade dos 

instrumentos de tutela coletiva antes criados” (1992-2001); e (iii) reformas no CPC de 1973, “que se 

propuseram a aprimorar os processos individuais” (1992 a 2008). SICA, Heitor Vitor Mendonça. Linhas 

fundamentais do novo Código de Processo Civil brasileiro. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 2, nº. 1, 

2016, pp. 1025-1050. Disponível em: 

<http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_1025_1050.pdf>. Acesso em 12/07/2017. 

83 Nesse sentido, Heitor Sica considera que se houve resultados, esses foram apenas paliativos, não havendo 

dados estatísticos que permitam dizer que as reformas nas leis processuais de fato melhoraram a prestação 

jurisdicional. SICA, Heitor Vitor Mendonça. Congestionamento viário e congestionamento judiciário? 

reflexões sobre a garantia de acesso individual ao Poder Judiciário. Revista de Processo, v. 39, pp. 13-26. 

São Paulo: RT, 2014. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_1025_1050.pdf
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administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. 

Além de outras disposições realizadas pela EC 45/2004, destacamos para 

o presente estudo três em especial. A primeira foi a criação da súmula vinculante do 

Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, CF). Outra foi a criação do requisito da repercussão 

geral para conhecimento do recurso extraordinário pelo STF (art. 102, §3º, CF). E, por fim, 

a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (art. 103-B, CF).84 

O objetivo da criação de súmulas vinculantes, conforme disposto no §1º, 

do art. 103-B, da CF, é de dirimir controvérsias acerca da “validade, a interpretação e a 

eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários ou entre esses e a administração pública”.  Essa controvérsia deve acarretar 

“grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica”. 

A multiplicação de processos, juntamente com insegurança jurídica, é um dos requisitos 

para a edição de uma súmula vinculante pelo STF. 

Outro dispositivo que tentou tratar da multiplicação de processos, mas 

dessa vez com relação aos recursos extraordinários perante o STF, é a repercussão geral da 

questão constitucional.85 Após a EC nº 45 de 2004, para que o STF conheça do recurso 

extraordinário, deverá o Tribunal primeiramente reconhecer a existência de repercussão do 

recurso para além daqueles envolvidos no litígio, nos termos do art. 102, §3º, da CF, 

podendo recursar a admissão do extraordinário pela manifestação de dois terços de seus 

membros.  

À época da tramitação da EC nº 45/2004, Oscar Vilhena Vieira86 entendia 

que o “mecanismo de filtragem aumentará a autoridade do STF, sem com isto ampliar sua 

carga de trabalho”, tendo em vista que “STF deve exercer um papel apenas subsidiário e 

                                                 
84 Maria Teresa Sadek faz uma análise das questões envolvidas na aprovação da chamada Reforma do 

Judiciário, analisando como as críticas do poder legislativo e executivo, juntamente com outras iniciativas, 

tais como a criação da Secretaria da Reforma do Judiciário no ano de 2003, demonstraram um alto grau de 

descontentamento com aquele poder. A despeito de todo o “debate acalorado” em torno da reforma do poder 

judiciário, Sadek colocava que a pergunta intrigante que ficava era saber “se essas alterações serão capazes 

de garantir efetivamente uma Justiça mais célere, imparcial e de amplo acesso”. SADEK, Maria Tereza. Poder 

Judiciário: perspectivas de reforma. Revista Opinião Pública, Campinas, 1, v. X, maio, 2004, p. 56. 

85 Não foi criado o mesmo requisito para os recursos especiais interpostos perante o Superior Tribunal de 

Justiça. Mesmo assim, a Lei nº 11.672, de 2008, institui o recurso especial repetitivo para o STJ (art. 543-C, 

CPC/1973). Sobre o tema, ver SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Recurso especial repetitivo: análise 

crítica do recurso por amostragem. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. Orientador: Prof. Associado Rodolfo de Camargo Mancuso. São Paulo, 2014. 

86 VIEIRA, Oscar Vilhena. Que reforma? Revista de Estudos Avançados, 18(51), 2004, p. 202. 
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correcional na jurisdição incidental de controle de constitucionalidade, exercida pelos 

juízes e tribunais inferiores.” Para o professor Oscar Vieira, a expressão “repercussão 

geral” deveria ser modificada para “relevância”. Isso porque, segundo o autor, a 

“repercussão geral pode ser um dos elementos constitutivos da relevância, afinal podemos 

ter uma questão pífia de repercussão geral e outra extremamente relevante, que tenha 

repercussão mais limitada. Entendo que o STF tem a autoridade jurídica e moral para fazer 

a escolha dos casos que julgar relevantes”. Assim, para Oscar Vieira, o termo “repercussão 

geral” iria favorecer “os recursos extraordinários interpostos pelo Poder Público em 

detrimento daqueles interpostos pelos indivíduos” 87. 

A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, veio regulamentar o 

requisito da repercussão geral do recurso extraordinário, conforme previsto no § 3º do art. 

102 da Constituição Federal. A referida lei, além de prever o modo pelo qual o STF iria 

determinar o conhecimento da preliminar de repercussão geral da questão constitucional 

debatida no caso, também regulamentou o julgamento de múltiplos recursos extraordinários 

“com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, CPC/1973). Essa regulamentação 

foi mantida no CPC/2015, dispondo o novo código em conjunto as disposições acerca do 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 1.036 e seguintes, 

CPC/2015). Assim, a questão constitucional deve ser relevante do ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassar os interesses subjetivos da causa 

(mantido no art. 1.035, §3º, CPC/2015).  

O CPC/2015 ainda traz uma presunção de existência de repercussão 

geral, quando o acórdão recorrido contrariar “súmula ou jurisprudência dominante do STF” 

ou quando “tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos 

termos do art. 97 da Constituição Federal” (art. 1.035, §3º, inc. I e III, CPC/2015). É 

interessante notar que o inciso II do referido parágrafo terceiro reconhecia a repercussão 

geral de recurso que tivesse sido proferido em julgamento de casos repetitivos, tendo sido 

revogado, porém, pela Lei nº 13.256/2016.88 

A criação do Conselho Nacional de Justiça também teve o condão de 

alterar o sistema judiciário como um todo, pois ao CNJ cabe exercer “o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais 

                                                 
87 Ibidem, p. 202. 

88 Entretanto, o art. 987, §1º, do CPC/2015, tratando do julgamento de mérito do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, dispõe que o “recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de 

questão constitucional eventualmente discutida”. 
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dos juízes” (art. 103-B, §4º, CF). Dessa forma, o Conselho tem a finalidade de “aperfeiçoar 

o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle 

e à transparência administrativa e processual”.89 O CNJ atua em duas frentes distintas, uma 

que exerce a competência disciplinar e outra a competência institucional.90 

Ao se dar maiores ferramentas para a jurisdição constitucional e permitir 

o exercício de um poder disciplinar mais robusto por parte do CNJ, a Constituição Federal 

permite um viés mais centralizador ao Poder Judiciário. A cúpula do judiciário brasileiro 

saiu fortalecida da reforma empreendida pelo constituinte. Contudo, essa centralização, 

apesar de atacar alguns dos problemas crônicos do judiciário brasileiro, não conseguiu se 

avançar no campo da “ampliação do acesso, descentralização ou democratização”.91 

Conforme Oscar Vilhena Vieira analisou à época da realização da Reforma Constitucional 

nº 45/2004, o judiciário até pode sair “mais eficiente depois da reforma, porém, nada aponta 

que as alterações ora em tramitação terão qualquer impacto sobre o problema fundamental 

da acessibilidade das populações menos privilegiadas; da democratização desse poder”.92 

Ao criar, por exemplo, o Sistema de Estatística do Poder Judiciário, por 

meio da Resolução nº 4, de 16 de agosto de 2005, na gestão do Min. Nelson Jobim, o CNJ 

assume um importante papel na transparência do Judiciário em geral e na abertura dos 

dados estatísticos.93 Segundo a Resolução nº 4/2005, havia uma “necessidade urgente da 

                                                 
89 CNJ. Quem somos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos>. 

Acesso em 20/11/2015. 

90 A diferença entre a competência disciplinar e a competência institucional do CNJ é analisada pelo Min. 

Nelson Jobim ao comentar a sua atuação e a do Corregedor Nacional de Justiça de 2005 a 2006, Min. Antonio 

de Pádua Ribeiro: “Havia um setor, digamos, mais... mais imediatista, que era o setor que queria a... digamos, 

as perseguições disciplinares. Era imediatista e mais... Como é que eu te diria? Com mais visibilidade. Que 

eram as ações disciplinares. Tá certo? Ou seja, você pegar um juiz e botar [inaudível], não sei o quê. Aquela 

coisa toda. O Pádua não queria isso. Eu, por minha vez, quando eu percebi que o Pádua não queria isso, e ele 

era o corregedor, eu disse assim: bom, de duas uma, ou eu entro em conflito com o Pádua, e vou consumir os 

dois anos de conflito, ou eu chamo o Pádua e digo: “Olha, Pádua, tu administra a parte disciplinar, que eu 

cuido da outra. Aí, eu chamei o Pádua e disse: “Olha, Pádua. Vamos combinar o seguinte. Essa parte 

disciplinar, você cuida lá na corregedoria. Lá, você cuida dela para mim, mas eu vou cuidar é da parte 

institucional. Mas eu quero ter um apoio na parte institucional”. “Não tem problema”. Aí que veio a regra do 

não nepotismo, a proibição do nepotismo, que era institucional, e o problema do subsídio, da limitação do 

ganho. Aí, o Pádua não pôde fazer nada. Porque eu não tinha mexido... Senão, teria conflitado aqui, olha. Se 

eu ficasse brigando aqui, eu não ia conseguir fazer isso aqui, ó. Percebeste?”. FONTAINHA, Fernando de 

Castro; DE PAULA, C. J.; SATO, L. S. S.; GUIMARÃES, F. C. (orgs.) História oral do Supremo (1988-

2013), v. 9: Nelson Jobim. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 

2015, p. 287. 

91 VIEIRA, Oscar Vilhena. Que reforma? Revista de Estudos Avançados, 18(51), 2004, p. 206. 

92 VIEIRA, Oscar Vilhena. Que reforma? Revista de Estudos Avançados, 18(51), 2004, pp. 206-207. 

93 Sobre o tema transparência administrativa do judiciário, Rosane Leal da Silva, Patrícia A. Hoch e Lucas 

M. Righi destacam que “Resolução n. 102, especificamente, simboliza a atenção que o Conselho conferiu à 

publicidade das informações resultantes da gestão financeira e execução orçamentária, com ampla divulgação 

http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-contatos
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obtenção de dados estatísticos para o cumprimento” das competências definidas na CF, art. 

103-B, §4º, incisos VI e VII. Assim, a Resolução determina que o Sistema de Estatística do 

Poder Judiciário “concentrará e analisará dados a serem obrigatoriamente encaminhados 

por todos os órgãos judiciários do país” (artigo 1º, Resolução nº 4/2005).  

A referida Resolução também definiu o modo de transmissão dos dados 

estatísticos e os responsáveis pela reunião desses dados, definindo que a coleta e 

consolidação seria feita por meio de “planilhas a serem elaboradas com o apoio da 

Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sob a supervisão da Comissão de Estatística do 

Conselho Nacional de Justiça”.  Um dos programas criados a partir da Resolução nº 4 foi 

o “Justiça em Números”, que teve seu primeiro relatório divulgado no ano de 2004 e vem 

sendo publicado anualmente, conforme descrito no item 1.1.2.1 deste trabalho. Segundo o 

CNJ, o referido relatório “divulga a realidade dos tribunais brasileiros, com muitos 

detalhamentos da estrutura e litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais 

para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira”.94 

 A atuação administrativa do CNJ, ao determinar a criação de Núcleos de 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos nos tribunais brasileiros (Resolução nº 160/212), 

demonstra que o Conselho tem buscado ferramentas para o gerenciamento de processos, 

inclusive dos precedentes prolatados pelas Cortes Superiores.95 Na mesma linha, a criação 

do “Conselho da Presidência do CNJ”, por meio da Portaria nº 191, de 2 de dezembro de 

2014, ilustra como o CNJ tem atuado com relação ao aprimoramento dos tribunais na 

tentativa de se lidar com a “aplicação das decisões com eficácia expandida”. O objetivo da 

criação do referido Conselho da Presidência do CNJ foi de buscar “mecanismos de 

                                                 
das mesmas na Internet, apresentando-se como uma referência de qualidade para a atuação futura do órgão 

no tema da transparência pública, em razão do seu detalhamento e do rigor técnico empregado”. SILVA, 

Roseane Leal da; HOCH, Patrícia Adriani; RIGHI, Lucas Martins. Transparência pública e atuação normativa 

do CNJ. Revista de Direito GV. Vol. 9, n. 2, pp. 489-514, São Paulo, jul./dez. 2013, p. 506. 

94 CNJ. Justiça em números. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-

numeros>. Acesso em 15/12/2017. 

95 André Janjácomo Rosilho sustenta que “o fato de o Conselho adotar práticas experimentalistas, ao menos 

no que tange ao exercício de sua competência para expedir atos regulamentares, seja uma possível chave para 

se explicar os bons resultados obtidos por meio de sua atuação”. Isso porque o CNJ acaba por propor a criação 

de regras provisórias, depois avalia os impactos dessas normas e por fim calibra a norma editada 

primeiramente. Assim, para Rosilho, o CNJ trabalha como “uma espécie de laboratório de soluções 

institucionais, verificando quais delas produzem efeitos positivos ou negativos e calibrando-as na medida em 

que aperfeiçoa o diagnóstico sobre a origem dos problemas organizacionais do poder judiciário”. ROSILHO, 

André Janjácomo. O poder normativo do CNJ: um caminho para se pensar o experimentalismo institucional. 

Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v. 5, n. 20, out./dez. 2011. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44761>. Acesso em: 28 fev. 2012, pp. 37-38. 
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implementação de canais de comunicação vertical e horizontal entre os tribunais, para a 

difusão das decisões com eficácia expandida” (art. 2º, Portaria nº 191/2014, do CNJ). 

Nesse mesmo sentido, após a promulgação do CPC/2015, o CNJ editou 

a Resolução nº 235/2016, que regulamenta o art. 979, caput e §§1º e 3º do CPC/2015, 

determinando como será dada a mais ampla e específica divulgação da instauração e do 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, por meio de registro 

eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, foi criado no âmbito do CNJ o 

Banco Nacional de Dados de Casos Repetitivos e de Incidentes de Assunção de 

Competência. Por fim, a resolução também determina a organização, no STJ, TST, TSE e 

STM, como unidade permanente, de Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (NUGEPs). 

O Min. Ricardo Lewandowski, então presidente do CNJ e do STF, 

destacou a atuação do planejamento estratégico do CNJ quando o órgão completou dez 

anos de existência. Lewandowski, ao enfatizar a maturidade institucional do CNJ, conclui 

que o judiciário brasileiro está vivendo uma “transição gradual de uma atuação dirigida a 

‘organização e controle’ para nova governança da Justiça, que se fundamenta em 

‘planejamento estratégico e gestão de políticas judiciárias’”.96 

Ao realizar pesquisas, divulgar números do acervo, normatizar sobre a 

gestão de casos para seguir as decisões proferidas pelos tribunais superiores, criar metas, 

entre outras atribuições, o CNJ tem cumprido o seu papel na gestão do judiciário, inclusive 

com relação à gestão dos massivos processos existentes. As mudanças realizadas pela 

Emenda Constitucional de 2004, com criação do CNJ, da repercussão geral como requisito 

para interposição do recurso extraordinário e da súmula vinculante, foram muito 

importantes para a readequação do poder judiciário. Isso porque deram ao judiciário a 

possibilidade de lidar de forma estratégica com seus problemas de gestão de processos. 

1.2.2 Descrença no aprimoramento do sistema de processo coletivo 

A “insuficiência de uma tutela meramente individual” do processo civil 

como um todo era descrita desde a década de 70 por Mauro Cappelletti. Defendendo uma 

superação da dicotomia público-privado, Cappelletti convocava uma verdadeira revolução 

no processo civil tradicional, que dominava até aquele momento.97 Até hoje, o processo 

                                                 
96 LEWANDOWSKI, Ricardo. Conselho Nacional de Justiça: presente e futuro. In: CNJ 10 anos. 1a ed. 

Brasília; CNJ, 2015, p. 19. 

97 Class action, ação civil pública, direitos coletivos, direitos difusos, interesses individuais homogêneos, 

todos esses conceitos passaram a fazer parte da linguagem do processo civil brasileiro a partir de estudos 
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civil brasileiro encontra-se em transição de uma perspectiva mais tradicional para um novo 

tipo de processo civil, que contemple as evoluções tecnológicas e de gerenciamento de 

processos, de modo que seja mais aderente à complexa realidade da sociedade brasileira, 

que acima de tudo é marcada pela desigualdade.  

Com a edição da Lei da Ação Civil Pública (ACP), em 1985, e com o 

Código de Defesa do Consumidor, em 199098, criou-se o que se chama de microssistema 

de processo coletivo brasileiro.99 A lei da ACP definiu, em seu art. 1º, que são regidas pela 

referida lei as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao (i) 

ao meio-ambiente; (ii) ao consumidor; (iii) a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; (iv) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; (v) por 

infração da ordem econômica; (vi) à ordem urbanística; (vii) à honra e à dignidade de 

grupos raciais, étnicos ou religiosos; (viii) ao patrimônio público e social.100 Já o CDC 

definiu em seus artigos 81 e seguintes o modo pelo qual se dá a tutela coletiva do 

consumidor, dividindo os direitos e interesses em difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.101  

                                                 
realizados por meio do processo civil comparado. Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover faz um resgate 

histórico, ressaltando a importância do direito italiano e da experiência norte-americana para o processo 

coletivo brasileiro. GRINOVER, Ada Pellegrini. A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000, pp. 17-23. 

98 Sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor, o testemunho dado pelo Professor Thiery Bourgoigni, 

quando do recebimento do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

é bem expressivo sobre a atuação de diversos estudiosos do tema, juntamente com Herman Benjamin, 

ressaltando mais uma vez a influência de Mauro Cappelletti: “1989 foi um ano de promoção do projeto do 

Código. Com inúmeros outros colegas, como Norbert Reich, Jean Calais-Auloy, Eike von Hippel, Mauro 

Cappelletti, Ewoud Hondius, Françoise Maniet, nós percorremos o Brasil do leste ao oeste, de norte a sul a 

fim de promover os méritos do projeto em gestação. Uma estratégia de marketing que pôde ser considerada 

como de grande sucesso em razão que, em 1990, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi enfim 

adotado.” BOURGOIGNIE Thierry. Discurso de recebimento do título de Doutor Honoris Causa da UFRGS. 

Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/arquivos/DoctorHonorisCausaBourgoignietextocompletoemportugues.p

df>. Acesso em 05/12/2017. 

99 Nas palavras do professor Carlos Alberto de Salles: “Sem dúvida, esse alargamento do acesso à justiça 

significou uma diversificação das funções judiciais no Estado brasileiro, as quais deslocaram-se de seus 

papéis tradicionais, onde estavam voltadas à solução de disputas privadas entre as partes individuais, para o 

equacionamento de lides transindividuais, envolvendo interesses coletivos, de larga abrangência social e forte 

peso político. Essas novas ações judiciais passaram a agregar interesses dispersos por toda a sociedade, ou 

ainda de características grupais, representativos de segmentos específicos do corpo social.” SALLES, Carlos 

Alberto de. Processo Civil de interesse público. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; 

COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo para solução de conflitos de interesse público. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 207. 

100 Após as alterações realizadas pelas: Lei nº 8.078, de 1990 (CDC); Lei nº 12.529, de 2011; Medida 

provisória nº 2.180-35, de 2001; Lei nº 12.966, de 2014; e Lei nº 13.004, de 2014. 

101 Quanto ao CDC, o professor Heitor Sica assim arremata: “Imaginava-se que se trataria de um instrumento 

apto a neutralizar a litigiosidade repetitiva, promovendo isonomia no tratamento dos sujeitos individualmente 

afetados por condutas lesivas de projeção coletiva e diminuição da sobrecarga do Poder Judiciário com 
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O sistema de legitimação do processo coletivo brasileiro é misto, pois 

combina elementos estatais e organizacionais.102 Salles aponta dificuldades estruturais das 

medidas processuais disponíveis até então para se lidar com a exigibilidade dos direitos 

sociais, analisando as dificuldades e possibilidades no tocante às medidas específicas, em 

contraposição às medidas compensatórias, e de tutela coletiva para a realização desses 

direitos.103 

Conforme assinalado pelo Professor Kazuo Watanabe, a intenção ao se 

formular as referidas leis que tratam do processo coletivo era de conferir legitimação à 

sociedade civil, para que a ação civil pública pudesse servir como um “instrumento de 

participação política da sociedade na gestão das coisas públicas” e “melhor organizar a 

sociedade civil”.104 A despeito de ser uma legislação considerada moderna e avançada, 

ainda persiste o problema de como enfrentar a multiplicação de demandas individuais que 

chegam ao judiciário brasileiro.105  

Há quase um consenso de que a tutela dos direitos individuais 

homogêneos, ou ainda das demandas de massa, não é realizada adequadamente pelo poder 

judiciário brasileiro.106 Não obstante a adoção de leis processuais que regulamentam os 

processos coletivos, o professor Sérgio Arenhart defendeu que a legislação brasileira 

“favorecia a propositura da ação individual, e não a coletiva, apesar de haver na legislação 

brasileira instrumentos vários para a adequada tutela dos interesses metaindividuais e 

                                                 
processos individuais oriundos do mesmo conflito de massa.” SICA, Heitor Vitor Mendonça. Linhas 

fundamentais do novo Código de Processo Civil brasileiro. Publicações da Escola da AGU: Direito, Gestão 

e Democracia, v. 8, p. 131-150, 2016, p. 136. 

102 SALLES, Carlos Alberto de. Duas faces da proteção judicial dos direitos sociais no Brasil. In: SALLES, 

Carlos Alberto de (Coord.). As grandes transformações do Processo Civil Brasileiro – Homenagem ao 

Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

103 Ibidem. 

104 WATANABE, Kazuo. Processo Civil de Interesse Público: introdução. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo para solução de conflitos de 

interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 230. 

105 Rodolfo Mancuso sugere também que “poder-se-ia falar num plexo de concausas que, ao longo do tempo, 

foram minando a eficiência, o prestígio e a operacionalidade que se esperava das ações coletivas, no sentido 

de que pudessem atrair e coalizar, racional e eficazmente, a profusão de demandas replicadas que afluem em 

dimensão crescente à Justiça.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: 

natureza, eficácia e operacionalidade. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 455. 

106 Assim também entende o professor Heitor Sica: “Ainda que sem embasamento em dados estatísticos, é 

corrente o pensamento de que a tutela dos direitos essencialmente coletivos apresentou resultados positivos 

e a tutela dos direitos acidentalmente coletivos malogrou.” SICA, Heitor Vitor Mendonça. Linhas 

fundamentais do novo Código de Processo Civil brasileiro. Revista Jurídica Luso-Brasileira, Ano 2, nº. 1, 

2016, pp. 1025-1050. Disponível em: 

<http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_1025_1050.pdf>. Acesso em 12/07/2017. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_1025_1050.pdf
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individuais de massa”.107 Mesmo assim, o professor da Faculdade de Direito da UFPR 

defende que “legislação processual brasileira, embora seja objeto de crítica acirrada da 

doutrina em alguns aspectos, está entre as mais modernas da América Latina e, em contraste 

com a experiência europeia, encontra-se bastante avançada”.108 

Esse cenário ganhou mais luz em recente estudo sobre as ações coletivas 

no Brasil, realizado a pedido do Conselho Nacional de justiça, no âmbito do Projeto Justiça 

Pesquisa, realizada pela Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP), coordenada pelos 

professores Conrado Hubner Mendes (Universidade de São Paulo), Rogério Bastos Arantes 

(Universidade de São Paulo) e Vanessa Elias de Oliveira (Universidade Federal do 

ABC).109 Uma importante constatação se deu quanto à questão de quais atores vêm se 

utilizando da chamada tutela coletiva. Segundo a pesquisa, há uma baixa utilização das 

ações coletivas por parte dos setores da sociedade civil. Isso porque há uma predominância 

de atuação do próprio Estado, por meio do Ministério Público.  

Além disso, segundo os pesquisadores, os juízes ouvidos no estudo 

realizado consideram as ações coletivas propostas pelo Ministério Público como “mais bem 

fundamentadas”. Uma das questões propostas pela pesquisa para estudos futuros é a de 

compreender quais foram as razões pelas quais a legislação brasileira da tutela coletiva não 

levou ao esperado fortalecimento das associações no polo ativo das demandas coletivas. 

Já outra constatação do estudo é com relação ao futuro da tutela coletiva, 

principalmente aquela que tutela os direitos individuais homogêneos, em relação à adoção 

pelo CPC/2015 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Isso porque 

é possível que o IRDR tenha um “impacto significativo” na forma pela qual são tutelados 

os direitos individuais homogêneos, com a prevalência de uma agregação de demandas 

                                                 
107 Nas palavras de Sérgio Arenhart: “[h]á, enfim, em termos de direito positivo, instrumentos suficientemente 

abundantes para permitir a tutela adequada dos interesses metaindividuais e individuais de massa. Todavia, 

se essa situação se mostra ajustada na dimensão do processo, pensado em si mesmo, quando se pensa na 

questão da distribuição do esforço judiciário entre as várias demandas que podem ser ajuizadas, a resposta 

assume outra dimensão. A legislação atual, ao favorecer a propositura da ação individual – e não a coletiva – 

potencializa a replicação de demandas individuais idênticas, abarrota o Poder Judiciário com demandas 

paralelas e facilita o tratamento anti-isonômico das questões.” ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva 

de interesses individuais. Para além da proteção dos interesses individuais homogêneos. São Paulo: RT, 2013, 

pp. 46-47. 

108 Ibidem, p. 46. 

109 MENDES, Conrado Hubner; OLIVEIRA, Vanessa Elias; ARANTES, Rogério Bastos (Coord.). Ações 

coletivas no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva. Série Justiça Pesquisa. Brasília: CNJ, 2017. 
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individuais, desde que preenchidos os requisitos do IRDR, em relação à tutela coletiva em 

si.110  

No âmbito legislativo, há dois exemplos da falta de sensibilidade do 

legislador em adequar as leis do processo coletivo à nova realidade brasileira. O Projeto de 

Lei nº 5.139/2009, da Câmara dos Deputados, de iniciativa do Executivo, tinha por 

finalidade de reformular ação civil pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos. O projeto de lei foi rejeitado no âmbito da Comissão de 

Constituição e Justiça daquela casa legislativa, em virtude do trabalho fortíssimo de lobbies 

contra a aprovação do referido projeto de lei, conforme enfatizado pela professora Ada 

Pellegrini Grinover, que demonstra a existência de uma verdadeira luta política em torno 

do tema da tutela coletiva.111  

Já o Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2012, que pretendia alterar o 

Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar as ações coletivas, buscava: (i) definir 

direitos individuais homogêneos, presunção de relevância social e jurídica das ações, 

prioridade no processamento e julgamento, abertura da prejudicial constitucional via 

controle difuso e adoção da prescrição mais favorável a seu titular (81, inc. III, e §1º a 5º); 

(ii) incluir a Defensoria pública entre os legitimados (art. 82); (iii) dispor sobre honorários 

advocatícios devidos às associações (87, §2º); e (iv) delimitar a competência territorial (art. 

81-A). Contudo, o PLS nº 282/2012 foi arquivado em 26/12/2014. Segundo o último 

                                                 
110 MENDES, Conrado Hubner; OLIVEIRA, Vanessa Elias; ARANTES, Rogério Bastos (Coord.). Ações 

coletivas no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva. Série Justiça Pesquisa. Brasília: CNJ, 2017, p. 

20. 

111 O testemunho da Professora Ada Pellegrini Grinover sobre Projeto de Lei nº 5.139/2009 é esclarecedor: 

“O Anteprojeto de Lei, formulado pela Comissão, passou pela revisão da Casa Civil do Governo, onde 

diversas regras foram alteradas para atender a interesses da administração pública, deturpando o espírito geral 

do Anteprojeto. O Presidente da República encaminhou o Projeto de Lei, assim deturpado, à Câmara dos 

Deputados, onde tomou o n. 5.139/2009. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 

o Relator do Projeto, Deputado, Antônio Carlos Biscaia, do partido do Governo, apresentou um Substitutivo, 

reconduzindo o projeto ao leito da proposta da Comissão do Ministério da Justiça. Cem emendas foram 

apresentadas pelos Deputados, objetivando em grande parte retornar aos dispositivos sugeridos pela Casa 

Civil. O Relator rejeitou muitas, acolheu várias, e uma forte batalha se travou no seio da Comissão de 

Constituição e Justiça. Muitos lobbies trabalharam contra o projeto, frequentemente com argumentos 

falaciosos: um inexistente reforço dos Poderes do Ministério Público, a ampliação do objeto da tutela coletiva 

(que, ao contrário, se enquadrava na expressão da lei vigente: ‘outros direitos difusos e coletivos’), a extensão 

da legitimidade ativa (que permanece exatamente a mesma, sendo apenas melhor detalhada), o desequilíbrio 

entre a posição do autor coletivo e do demandado (que é mais equilibrada, como se vê pelo regime da coisa 

julgada na tutela de interesses ou direitos individuais homogêneos). A batalha redundou na rejeição do projeto 

na Comissão de Constituição e Justiça, mas houve recurso do relator e de outros deputados, acompanhado de 

pedido dos membros da Comissão elaboradora do Anteprojeto, para que a matéria fosse reapreciada pela 

plenário”. GRINOVER, Ada Pellegrini. Palavra da homenageada – O Projeto de Lei brasileira sobre 

processos coletivos. In. GOZZOLI, Maria Clara (Coord.). Em defesa de um Novo Sistema de Processos 

Coletivos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 24. 
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relatório do Projeto, elaborado relator Senador Ricardo Ferraço e aprovado pela Comissão, 

“diante da complexidade do tema das ações coletivas”, análise do projeto demandaria “mais 

diálogo e amadurecimento legislativo”.112 

A despeito das soluções propostas, o que se verifica que não há uma 

simples e única solução. Somente a alteração das leis processuais não tem sido suficiente 

para lidar com as demandas de massa, muito menos para diminuir a morosidade como um 

todo do poder judiciário nacional. Por isso, no próximo item tratamos do Código de 

Processo Civil de 2015, que trouxe importantes alterações para o judiciário brasileiro, com 

enfoque no gerenciamento de demandas. 

1.2.3 CPC/2015: Continuando a aposta no julgamento de casos repetitivos (tutela 

plurindividual) 

O Código de Processo Civil de 2015 continuou com a aposta das reformas 

legislativas anteriores, que em linhas gerais focavam na questão do julgamento por 

amostragem e na valorização dos precedentes. A iniciativa para a aprovação do CPC/2015 

se deu pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379/2009, do presidente do Senado 

Federal, José Sarney, que instituiu uma Comissão de Juristas.113 Essa comissão teve a 

incumbência de elaborar o Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil. O objetivo 

declarado era de “resolver problemas” do sistema jurídico brasileiro. O Anteprojeto foi 

entregue pela Comissão no dia 08 de junho de 2010, dando início à tramitação do Projeto 

de Lei nº 166/2010 no Senado Federal. 

Dessa forma, vê-se que CPC/2015 começou a ser pensado em 2009, com 

a nomeação da comissão de Juristas pelo Senado Federal e apresentação do Anteprojeto de 

Lei do CPC em 2010. O professor Heitor Sica defende que houve uma “ilusão” de uma 

“situação meramente transitória” de melhora do número de recursos perante os tribunais 

superiores em decorrência das reformas legislativas que introduziram o requisito da 

repercussão geral do recurso extraordinário a ser julgado pelo STF e possibilitaram o 

julgamento por amostragem no STJ. Isso porque até 2009, houve uma redução dos 

                                                 
112 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n° 282, de 2012. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106771>. Acesso em 15/06/2017. 

113 A Comissão foi presidida pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, com relatoria-

geral da Professora Teresa Arruda Alvim Wambier e composto também pelos seguintes juristas: Adroaldo 

Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto 

Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, 

Marcus Vinícius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. 
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processos perante os tribunais superiores. Contudo, após 2011 houve um novo aumento. 

Assim, para Heitor Sica, técnicas de gerenciamento e julgamento em massa dos processos 

tinham surtido um efeito paliativo, fazendo com que o número de processos baixasse nos 

tribunais superiores por um breve período. Com a redução momentânea de processos, não 

foram discutidas adequadamente as questões referentes às técnicas de julgamento 

repetitivo.114  

Na exposição de motivos, a valorização do precedente judicial é 

declarada como um fator determinante na elaboração de um novo Código, destacando a 

importância de regras que induzam à “uniformidade e à estabilidade da jurisprudência”. 

Segundo a exposição de motivos do projeto do novo CPC, o precedente judicial “se hospeda 

nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas 

expectativas das pessoas”.115   

A exposição de motivos enfatiza que a “tendência à diminuição do 

número de recursos que devem ser apreciados pelos Tribunais de segundo grau e 

superiores” é um resultado inexorável da jurisprudência mais uniforme e estável. Nas 

palavras expostas neste documento, “proporcionar legislativamente melhores condições 

para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros 

acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio 

constitucional da isonomia”. Isso porque essa seria “a função e a razão de ser dos tribunais 

superiores: proferir decisões que moldem o ordenamento jurídico, objetivamente 

considerado. A função paradigmática que devem desempenhar é inerente ao sistema”. 

                                                 
114 Para o professor Heitor Sica, o CPC/2015 “representa o aprofundamento das tendências sinalizadas nas 

reformas processuais operadas de 1992 em diante: enfraquecimento do processo coletivo (que continua a ser 

tratado em um microssistema apartado do Código) e aprimoramento/ampliação de técnicas de 

aceleração/aglutinação de processos repetitivos individuais por meio da valorização da eficácia normativa de 

precedentes judiciais.” SICA, Heitor Vitor Mendonça. Brevíssimas reflexões sobre a evolução do tratamento 

da litigiosidade repetitiva no ordenamento brasileiro, do CPC/1973 ao CPC/2015. Revista de Processo. vol. 

257, julho 2016. Já Bruno Dantas, membro da comissão de juristas redatora do projeto do novo CPC, comenta 

que “O escopo do IRDR é a tutela isonômica e efetiva dos direitos individuais homogêneos e seu advento 

traduz o reconhecimento do legislador de que a chamada ‘litigiosidade de massa’ atingiu patamares 

insuportáveis em razão da insuficiência do modelo até então adotado, centrado basicamente na dicotomia 

tutela individual x tutela coletiva. Essa realidade fez com que surgisse um movimento de formulação de 

técnicas de tutela plurindividual, para auxiliar na proteção dos direitos individuais homogêneos no Brasil.” 

DANTAS, Bruno. Comentários ao Capítulo VIII – Do incidente de resolução repetitivas. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coord). Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2423. 

115 SENADO FEDERAL. Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Civil. Brasília, 2010. Disponível 

em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1>. Acesso em 

12/06/2017. 
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No anteprojeto do Código de Processo Civil (PL nº 166/2010) havia um 

novo instituto jurídico, criado com inspiração declarada no direito alemão, o incidente de 

resolução de demandas repetitivas (IRDR) (arts. 895 a 906, do PL nº 166/2010).116 Segundo 

a exposição de motivos do anteprojeto do CPC/2015, o IRDR objetiva proporcionar novas 

condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento jurisprudencial 

acerca de teses jurídicas, concretizando o princípio constitucional da isonomia. O IRDR 

seria uma das figuras criadas “para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência”. Por 

isso, haveria “condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, 

sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional”.117 

Após a aprovação do PL nº 166/2010 no Senado, o Projeto foi 

encaminhado para a Câmara dos Deputados (PL nº 8.046/2010), sob a relatoria-geral do 

Deputado Paulo Teixeira (PT/SP). Já na Câmara, foram apresentadas emendas, pareceres, 

substitutivo e até emenda aglutinativa substitutiva global, no âmbito do Plenário e da 

Comissão Especial criada para emitir parecer sobre o projeto. Após a votação da Câmara, 

o projeto retornou ao Senado, de modo que o texto final foi aprovado na sessão de 17 de 

dezembro de 2014. Foi enviado para sanção presidencial e transformou-se na Lei nº 

13.105/2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 17 de março de 2015.  

Mesmo tendo sido de certa forma reformulado o texto que veio a se tornar 

o CPC/2015, manteve-se a aposta nos precedentes jurisdicionais e no incidente de resolução 

de demandas repetitivas. Contudo, o artigo do Código que tratava da conversão da ação 

individual em ação coletiva (art. 333) foi vetado pela presidência, por três razões distintas, 

segundo as quais: (i) poderia “levar à conversão de ação individual em ação coletiva de 

maneira pouco criteriosa, inclusive em detrimento do interesse das partes”; (ii) o “tema 

exig[iria] disciplina própria para garantir a plena eficácia do instituto”; e (iii) o CPC/2015 

“já contempla[ria] mecanismos para tratar demandas repetitivas.”118 

                                                 
116 Para uma comparação detalhada de como o IRDR estava previsto no Anteprojeto do CPC, no projeto do 

Senado, no projeto da Câmara em relação ao texto aprovado no CPC/2015, ver: BUENO, Cássio, Scarpinella. 

Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 607-633. MENDES, Aluísio 

Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, análise e interpretação 

no novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 63-72. 

117 SENADO FEDERAL. Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Civil. Brasília, 2010. Disponível 

em <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1>. Acesso em 

12/06/2017. 

118 BRASIL. Presidência da República. Mensagem n. 56, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Msg/VEP-56.htm>. Acesso em 12/06/2017. 
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Segundo as razões do veto, o modo pelo qual o CPC/2015 lidou com as 

demandas repetitivas já era suficiente naquele momento para tratar da questão, de modo 

que eventuais modificações no processo coletivo, por exemplo, a conversão da demanda 

individual em demanda coletiva, seriam feitas em outra oportunidade.119 O Código traz 

vários dispositivos que tentam lidar com demandas repetitivas. Decisões de casos 

repetitivos são consideradas aquelas que envolvam questão de direito material ou 

processual proferidas em sede de (i) incidente de resolução de demandas repetitivas IRDR 

e (ii) recursos especial e extraordinário repetitivos (art. 928, inc. I e II). 

Além da previsão acima comentada sobre quais são os casos repetitivos, 

o CPC/2015 traz outros dispositivos para potencializar as decisões proferidas nesses casos 

ou ainda para prever como os juízes poderão fazer o gerenciamento dessas demandas. Entre 

esses dispositivos, destacamos: exclusão da regra geral de ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão no julgamento de processos em bloco para aplicação de 

tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos (art. 12, §2º, inc. II); concessão de 

tutela de evidência nos casos em que houver comprovação documental dos fatos alegados 

e tese firma em casos repetitivos, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo (art. 311, II); dispensa de caução nos casos de 

cumprimento provisório de sentença, quando a sentença estiver em conformidade com o 

julgamento em casos repetitivos (art. 521, inc. IV); realização de atos concertados entre os 

juízes cooperantes para a centralização de processos repetitivos (art. 69, §2º, inc. VI). 

1.3 Entre o sistema de gestão de litigância repetitiva e a formação de precedentes 

Continuando na aposta de resolução de conflitos por meio da tutela 

plurindividual, o CPC/2015 determinou que são casos repetitivos tanto o recurso especial 

repetitivo quanto o incidente de resolução de demandas repetitivas, de modo que ambos 

podem versar sobre questão de direito material ou processual. Outra semelhança entre os 

                                                 
119 Para André Vasconcelos Roque, “as técnicas de resolução de casos repetitivos têm ganhado muito mais 

prestígio nas últimas reformas processuais que as ações coletivas por razões pragmáticas. Existe a esperança 

de que tais institutos possam ajudar a conter a massa de processos que assola o Judiciário, ao passo que 

semelhante papel, por razões não muito bem definidas, não costuma ser atribuído às ações coletivas. E, em 

um sistema judiciário já trabalhando muito além de sua capacidade máxima, com significativas consequências 

na qualidade das decisões judiciais, lamentavelmente, preocupações em torno de acesso à justiça não entram 

na pauta do dia”. ROQUE, André Vasconcelos. Ações coletivas e procedimentos para resolução de casos 

repetitivos: qual o espaço destinado a cada um? Procedimentos de resolução de casos repetitivos. In: DIDIER 

JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Editora Juspodivm, 

2017, pp. 29-30. 
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dois incidentes é existência de um regime jurídico de interesse público.  No caso do IRDR, 

isso fica claro quando a lei processual dispõe que “a desistência ou o abandono do processo 

não impede o exame de mérito do incidente” (art. 976, §1º), devendo o processo ser 

assumido pelo Ministério público em caso de desistência ou abandono da parte originária 

do incidente120.  

Do mesmo modo, no recurso especial repetitivo, apesar de o recorrente 

ter a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos 

litisconsortes, a desistência do recurso não impede a análise da questão infraconstitucional 

que é objeto do recurso especial repetitivo pelo STJ (art. 998, par. único, CPC/2015). Para 

Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., o CPC/2015 instaurou dois 

microssistemas: (i) um primeiro que visa gerir e decidir acerca de casos repetitivos, 

denominado de “microssistema de gestão e julgamento de casos repetitivos” (art. 928, 

CPC/2015); e (ii) “microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios”, 

que tem a função de “formar precedentes obrigatórios”. Assim, passamos a verificar como 

esses dois sistemas estão dispostos para o julgamento de casos repetitivos para o STJ e para 

o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas para os tribunais locais. 

1.3.1 Superior Tribunal de Justiça: entre litigância repetitiva e “precedentes 

qualificados” 

O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição Federal de 

1988. Sua competência está disposta no art. 105, da CF, que define: (i) processar e julgar 

crimes de autoridades, magistrados e políticos, além de outras competências originárias 

(art. 105, da CF, inc. I); (ii) julgar em recurso ordinário habeas corpus e mandados de 

segurança decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais 

(TRFs) e  Tribunais de Justiça (TJs), quando a decisão for denegatória, e nas causas em que 

forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, 

Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (art. 105, da CF, inc. II); e (iii) julgar, 

em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos TRFs ou pelos 

tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) 

                                                 
120 Para Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., no caso de desistência da parte no processo originário 

ocorre uma hipótese de processo-modelo, tendo em vista que não haverá julgamento do caso concreto, apesar 

de haver julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. CUNHA, Leonardo Carneiro da; 

DIDIER JR, Fredie. Recursos contra decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas 

que apenas fixa tese jurídica. In: Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 318-320. 
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contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo 

local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que 

lhe haja atribuído outro tribunal (art. 105, da CF, inc. III). 

Além dessas competências, cabe ao STJ decidir sobre o incidente de 

deslocamento de competência para a Justiça Federal nos casos em que houver grave 

violação de direitos humanos. Esse pedido é feito pelo Procurador-Geral da República e 

tem a finalidade de “assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte” (art. 109, § 5º, da CF). 

Grande parte da atividade do STJ está ligada ao recurso especial121. Em 

2008, seguindo as reformas legislativas descritas no item acima, a Lei nº 11.672, de 2008, 

instituiu o recurso especial repetitivo para o STJ (art. 543-C, CPC/1973). Definiu, assim, a 

sistemática de julgamento por amostragem dos recursos especiais quando tiverem 

fundamento em idêntica controvérsia. Contudo, não há no STJ uma “prejudicial de 

repetição recursal”, em uma analogia à prejudicial de repercussão geral no STF discutida 

no item anterior, de modo que inexiste “identidade entre os efeitos resultantes da adoção 

de cada um desses institutos”.122 O CPC/2015 manteve e aperfeiçoou esse tipo de 

julgamento, tratando de forma conjunta os recursos extraordinários e recursos especiais 

repetitivos (em seus arts. 1.036 e seguintes). 

O modelo de julgamento de recursos especiais repetitivos permite aos 

tribunais locais afetar dois ou mais recursos como representativos da controvérsia, 

suspendendo-se todos os processos pendentes, sejam eles processos individuais ou 

coletivos, naquele Estado ou região. Após a afetação, os recursos são encaminhados ao STJ 

para que o relator do caso confirme se os recursos enviados pelos tribunais locais serão de 

fato afetados para julgamento por amostragem, caso estejam presentes os requisitos do art. 

1.036, CPC/2015. Nessa decisão, o relator deverá identificar “com precisão a questão a ser 

submetida a julgamento”, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, além 

de poder requisitar a remessa de um recurso representativo da controvérsia aos presidentes 

                                                 
121 COSTA, Guilherme Recena. Superior Tribunal de Justiça e recurso especial: análise da função e 

reconstrução dogmática. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 1-4. 

122 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; DELLORE, Luiz 

Guilherme Pennachi; MORETO, Mariana Capela Lombardi; TEIXEIRA, Guilherme Silveira; ZVEIBIL, 

Daniel Guimarães. A repercussão geral e os recursos repetitivos. Economia, Direito e Política. Revista de 

Processo, vol. 220, ano 38, junho 2013, p. 22. 
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ou aos vice-presidentes dos Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais (art. 

1.037 e incisos, CPC/2015).  

É importante notar que a legislação processual coloca um óbice 

argumentativo na seleção dos recursos representativos da controvérsia, de modo que o §6º, 

do art. 1.036, do CPC/2015, dispõe que somente podem ser selecionados “recursos 

admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a 

ser decidida”. Dessa forma, o referido parágrafo impõe ao relator do caso que sejam 

escolhidos os recursos que possuam uma argumentação mais robusta, o que denota uma 

certa preocupação da legislação com uma representatividade argumentativa dos recursos 

selecionados como paradigma. 

Após ter sido promulgado o CPC/2015, o STJ elaborou uma Emenda 

Regimental, de nº 24/2016, para conformar o Regimento Interno daquele tribunal (RISTJ) 

com as novidades trazidas pelo novo Código, revogando a Resolução nº 8/2008, do STJ.123 

Assim, com fundamento no art. 927, do CPC/2015, criou-se uma seção no Regimento para 

dispor sobre os “precedentes qualificados”, tratando do recurso especial repetitivo em 

conjunto com o incidente de assunção de competência.124  Neste incidente, haverá assunção 

de competência para o órgão indicado no regimento interno de recurso, de remessa 

necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, 

com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.125 

Além de considerar os recursos especiais repetitivos conjuntamente com 

as decisões em incidente de assunção de competência como “precedentes qualificados”, o 

RISTJ traz algumas modificações importantes no regime dos recursos repetitivos (artigos 

                                                 
123 Sobre a importância do incidente de assunção de competência, v. LEMOS, Vinícius Silva. O Incidente de 

Assunção de Competência: o aumento da importância e sua modernização no Novo Código de Processo Civil. 

Revista Dialética de Direito Processual, n. 152, novembro 2015, pp. 106-116. 

124 Antes do CPC/2015, o STJ havia editado a Resolução nº 8/2008 para regulamentar os procedimentos para 

admissibilidade e julgamento dos recursos especiais repetitivos. Essa resolução estabelecia (i) critérios para 

a seleção dos recursos representativos da controvérsia, por exemplo, determinando que seriam selecionados 

aqueles recursos “que contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso 

especial” (Res. nº 8/2008, art. 1º, §1º); (ii) preferência para julgamento sobre os demais casos, ressalvados os 

que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus (Res. nº 8/2008, art. 4º); e (iii) procedimento de 

julgamento  dos recursos especiais sobrestados (Res. nº 8/2008, art. 5º). 

125 O RISTJ assim dispõe: “SEÇÃO I-A – Do Registro e da Formação dos Precedentes Qualificados. Art. 

121-A. Os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e de recursos 

especiais repetitivos bem como os enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça constituem, 

segundo o art. 927 do Código de Processo Civil, precedentes qualificados de estrita observância pelos Juízes 

e Tribunais.” STJ. Regimento interno. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>. Acesso em 

20/02/2018. 
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256 a 256-X, do RISTJ). Três delas são ressaltadas aqui. A primeira, com relação ao prazo 

para rejeição da afetação pelo relator, que terá 60 dias para rejeitar a afetação dos recursos 

especiais selecionados pelos tribunais de segundo grau ao regime de julgamento dos 

recursos repetitivos.  

As outras duas modificações dizem respeito ao julgamento dos recursos 

repetitivos e guardam relação com o modo de análise do requisito de repercussão geral do 

STF. Assim, deverá ser colegiada a decisão de afetação do recurso especial ao regime dos 

repetitivos (art. 256-I, do RISTJ), que antes era de competência do próprio ministro relator 

do caso. E por fim, a alteração que permitiu que o julgamento da afetação como recurso 

repetitivo e da admissão do incidente de assunção de competência fosse feito de forma 

eletrônica (art. 257 a 257-E, do RISTJ), com nítida inspiração no Plenário Virtual do STF 

para se reconhecer a repercussão geral. 

Além dessas questões ligadas aos procedimentos adotados pelo próprio 

STJ para o julgamento de casos repetitivos, agora chamados de “precedentes qualificados”, 

também é interessante verificar a atuação do CNJ na gestão dos precedentes. O CNJ atua 

principalmente por meio de aprovação de resoluções, que auxiliam na gestão de casos. Com 

relação aos processos repetitivos, foi determinada pela Resolução nº 160, de 2012, a criação 

dos Núcleos de Recursos Repetitivos (NURER), que tinham a incumbência de lidar com 

os recursos extraordinários e repetitivos.  

Conforme relatado no item 1.2.1 desta tese, sob a vigência do CPC/2015, 

a referida Resolução nº 160, de 2012, foi modificada pela Resolução nº 235, de 2016, 

renomeando os NURER para Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP). A 

Resolução nº 235/2016 dispõe sobre: (i) estabelecimento de um banco nacional de dados 

de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência; (ii) criação do núcleo de 

gerenciamento de precedentes perante os tribunais do país; (iii) padronização da divulgação 

dos casos repetitivos e do incidente de assunção de competência. 

Contudo, mesmo diante da padronização e da ênfase ao gerenciamento 

dos casos, não há diminuição dos casos levados ao STJ. O Gráfico 1, abaixo, demonstra 

que numa visão histórica do número de processos distribuídos perante o STJ há uma 

tendência de crescimento. Apesar disso, houve uma queda na distribuição justamente no 

ano de 2010, o que pode corroborar com a hipótese levantada pelo professor Heitor Sica, 

descrita no item 1.2.3 anterior, sobre a elaboração do Anteprojeto do Código de Processo 

Civil. 
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Gráfico 1 – Processos distribuídos no STJ (1989-2017) 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. Relatório estatístico 2017. Brasília. 2017.  

 

A visão acerca do STJ da atuação não pode ficar limitada ao número de 

processos distribuídos. Para isso, o Gráfico 2, abaixo, compara o número de processos 

distribuídos, julgados e pendentes, de 2008 a 2017, no Superior Tribunal de Justiça, e 

auxilia a se compreender o impacto dos recursos especiais repetitivos na atuação daquele 

tribunal. Apesar de receber um número maior de processos, passando de 271.521 no ano 

de 2008, para 327.129 no ano de 2017, o STJ também vem julgando mais processos. 

Conforme se verifica na barra verde do Gráfico 2, no ano de 2017, o STJ proferiu 392.963 

decisões de julgamento.  

Somado o número de decisões acima referido às “97.510 decisões em 

recursos internos de Agravos internos, Agravos Regimentais e Embargos de 

Declaração”,126 conforme divulgado pelo Relatório Estatístico do STJ, chegamos ao 

impressionante número de “490.473 decisões terminativas, o que aproxima meio milhão de 

                                                 
126 STJ. Relatório estatístico 2017. Brasília. 2017. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301>. Acesso em 

13/03/2018. 



74 

 

julgados e é o maior valor do histórico do STJ”. Esses números indicam que o tribunal tem 

aumentado de forma constante a sua produtividade. Se por um lado o STJ recebe mais 

recursos, por outro o tribunal tem conseguido julgar uma quantidade maior de recursos a 

cada ano. 

 

Gráfico 2 – Processos distribuídos, julgados e pendentes de julgamento no STJ (01/01/2008 a 

31/12/2017) 

Elaboração: STJ. Fonte: STJ. Relatório estatístico 2017. Brasília. 2017.  

 

O relatório estatístico publicado anualmente pelo Superior Tribunal de 

Justiça também destaca, no ano de 2017, três dados importantes referente ao TJ/SP que 

podem colaborar com a visão da litigância repetitiva. O primeiro dado é que o tribunal 

paulista foi o tribunal do qual se originaram 28,58% dos recebidos pelo STJ naquele ano, 

totalizando 94.981 recursos. Desse montante, 97% dos recursos são Aresp e Resp. O outro 

dado importante é que em 2017 o assunto com maior volume de processos no TJ/SP é 

referente ao Direito do Consumidor, especificadamente questões relacionadas a Plano de 

Saúde. O relatório informa ainda que o tema relacionado aos planos de saúde não figura 

“nem entre os 5 primeiros assuntos mais recorrentes nos outros tribunais”. Por fim, 72% 
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dos processos recebidos do TJ/SP discutem questões referentes ao direito administrativo, 

civil e do consumidor.127 

Quanto aos recursos repetitivos, até a data de 31/12/2017, foram julgados 

772 temas, e 74 aguardam julgamento. Conforme verifica-se na Tabela 1, abaixo, o maior 

número de temas julgados é da Primeira Seção, que julgou 440 temas até 2017, ficando 

acima da Segunda Seção, com 180 temas julgados, da Terceira Seção, com 65 temas 

julgados e da Corte Especial, que julgou 87 temas afetados por meio do recurso especial 

repetitivo. 

 

Tabela 1 – Recursos repetitivos (temas) – Dados coletados até 31/12/2017 
 

Recursos repetitivos Temas julgados Temas aguardando 

julgamento 

Corte Especial 87 8 

1ª Seção 440 43 

2ª Seção 180 22 

3ª Seção 65 1 

Total 772 74 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. Relatório estatístico 2017. Brasília. 2017. 

 

A Tabela 1, acima, demonstra que a maioria dos temas julgados pelo STJ 

em sede dos recursos especiais repetitivos refere-se aos casos de competência da 1ª Seção 

do STJ, especializada em julgar casos de direito público.128 A 2ª Seção, que é especializada 

em julgar casos do direito em privado em geral,129 fica em segundo lugar no número de 

                                                 
127 STJ. Relatório estatístico 2017. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301>. Acesso em 

13/03/2018. P. 14. 

128 Conforme art. 9º, §1º, do RISTJ: “À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: I - 

licitações e contratos administrativos; II - nulidade ou anulabilidade de atos administrativos; III - ensino 

superior; IV - inscrição e exercício profissionais; V - direito sindical; VI - nacionalidade; VII - desapropriação, 

inclusive a indireta; VIII - responsabilidade civil do Estado; IX - tributos de modo geral, impostos, taxas, 

contribuições e empréstimos compulsórios; X - preços públicos e multas de qualquer natureza; XI - servidores 

públicos civis e militares; XII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência; XIII - benefícios 

previdenciários, inclusive os decorrentes de acidentes do trabalho; XIV - direito público em geral.” 

129 Conforme art. 9º, §2º, do RISTJ: “À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: I - 

domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação; II - obrigações 

em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato; III - responsabilidade civil, salvo 

quando se tratar de responsabilidade civil do Estado; IV - direito de família e sucessões; V - direito do 

trabalho; VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade do registro; VII - 

constituição, dissolução e liquidação de sociedade; VIII - comércio em geral, inclusive o marítimo e o aéreo, 

bolsas de valores, instituições financeiras e mercado de capitais; IX - falências e concordatas; X - títulos de 

crédito; XI - registros públicos, mesmo quando o Estado participar da demanda; XII - locação predial urbana; 

XIII - habeas corpus referentes às matérias de sua competência; XIV- direito privado em geral.” 
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temas julgados, acompanhada da Corte Especial, que não tem a competência definida 

segundo um critério de especialização da matéria. Por último, encontra-se a 3ª Seção, 

especializada em julgar casos de matéria penal.130 Assim, a maioria dos temas julgados pelo 

STJ em casos repetitivos diz respeito ao direito público em geral.  

Outro dado revelador da litigância repetitiva no STJ diz respeito aos 

temas com maior número de processos identificados pelo tribunal como sobrestados para 

aguardar o julgamento do tema. Os dados referentes aos dez temas já julgados com maior 

número de processos, segundo o próprio site do STJ,131 são trazidos na Tabela 2, a seguir. 

Tabela 2 – 10 temas já julgados em Resp. repetitivos com mais processos  

Nº do Tema Questão discutida Assunto 
Órgão 

Julgador 

Número de 

processos 

sobrestados 

Julgado 

em 

299 Planos Econômicos. Planos econômicos 2ª Seção 2.068.958 25/08/2010 

731 

TR ser substituída 

como índice de 

correção monetária 

dos saldos das contas 

vinculadas ao FGTS. 

FGTS 1ª Seção 411.425 11/04/2018 

905 

Atualização 

monetária, 

remuneração do 

capital e 

compensação da 

mora em relação às 

condenações 

impostas à Fazenda 

Pública, 

independentemente 

de sua natureza. 

Condenação da  

Fazenda Pública 
1ª Seção 78.426 22/02/2018 

298 Planos Econômicos. Planos econômicos 2ª Seção 52.777 25/08/2010 

588 
Repetição de indébito 

de contribuição 

considerada indevida. 

Tributário 1ª Seção 50.075 23/11/2016 

563 Desaposentação. Previdenciário 1ª Seção 30.621 08/05/2013 

303 Planos Econômicos. Planos econômicos 2ª Seção 17.733 08/09/2010 

938 Taxa de corretagem. Consumidor 2ª Seção 15.916 24/08/2016 

163 

Prazo decadencial 

para a constituição do 

crédito tributário pelo 

Fisco nas hipóteses 

Tributário 1ª Seção 15.741 12/08/2009 

                                                 
130 Conforme art. 9º, § 3º, do RISTJ: “À Terceira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria 

penal em geral, salvo os casos de competência originária da Corte Especial e os habeas corpus de competência 

das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seção.” 

131 Os dados foram retirados do site: <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/>. Acesso em 

12/03/2018. 
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em que o contribuinte 

não declara, nem 

efetua o pagamento 

antecipado do tributo 

sujeito a lançamento 

por homologação. 

301 Planos Econômicos. Planos econômicos 2ª Seção 15.012 25/08/2010 

Elaboração: autor. Fonte: <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/>. Acesso em 

12/03/2018. 

 

Conforme pode-se observar, os temas com maior número de processos 

sobrestados, e que já foram julgados pelo STJ, indicam muitos processos relativos a: planos 

econômicos, direito do consumidor, direito tributário, direito previdenciário (caso 

específico da desaposentação), correção monetária do FGTS e atualização monetária dos 

casos em que a Fazenda Pública é condenada. 

Já a Tabela 3, abaixo, demonstra os 10 temas de recurso especial 

repetitivo já afetados pelo STJ com maior número de processos, mas ainda pendentes de 

julgamento. Os dez temas com maior número de processos referentes aos recursos especiais 

repetitivos, que ainda aguardam o julgamento pelo STJ, conforme se verifica na Tabela 3, 

têm características um pouco diferentes dos dez temas mais julgados. Nos temas em que 

ainda se aguarda julgamento, há uma predominância do número total de casos ligados à 

execução fiscal,132 há ainda uma forte presença de casos relativos ao direito do consumidor, 

além de um tema relacionado ao direito tributário e outro às políticas públicas de saúde.  

Tabela 3 – 10 temas aguardando julgamento em Resp. repetitivos com mais processos 

sobrestados  

Nº do 

Tema 
Questão discutida Assunto 

Órgão 

Julgador 

Número de 

processos 

sobrestados 

444 

Prescrição para o redirecionamento da 

Execução Fiscal, no prazo de cinco 

anos, contados da citação da pessoa 

jurídica. 

Execução 

fiscal 
1ª Seção 2.069.285 

                                                 
132 Uma análise superficial dos temas em que há mais processos sobrestados no STJ parece dialogar com a 

pesquisa do IPEA sobre os custos da execução fiscal. Segundo a pesquisa do IPEA, “o volume de executivos 

fiscais extintos por pagamento ou prescrição e decadência é praticamente o mesmo, o que indica que a 

probabilidade de o executivo fiscal obter êxito ou fracassar absolutamente é quase idêntica.” IPEA. Custo 

Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal: Relatório de Pesquisa Ipea. Brasília: IPEA, 

2011, p. 20. 
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954 

A indevida cobrança de valores 

referentes à alteração do plano de 

franquia/plano de serviços sem a 

solicitação do usuário, e indenização 

por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa. 

Consumidor 1ª Seção 45.090 

958 

Validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem. 

Consumidor 2ª Seção 34.678 

106 

Obrigatoriedade do poder público de 

fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do 

SUS.  

Saúde 1ª Seção 26.236 

566 

Contagem da prescrição intercorrente 

da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/80). 

Execução 

fiscal 
1ª Seção 11.373 

568 

Os obstáculos ao curso do prazo 

prescricional da prescrição prevista no 

art. 40, da LEF.  

Execução 

fiscal 
1ª Seção 7.086 

986 

Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS. 

Tributário 1ª Seção 6.334 

929 Repetição em dobro prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC. 
Consumidor 

Corte 

Especial 
4.644 

571 

A ausência de intimação da Fazenda 

Pública quanto ao despacho que 

determina sua manifestação antes da 

decisão que decreta a prescrição 

intercorrente (art. 40, § 4º) ilide a 

decretação da prescrição intercorrente. 

Execução 

fiscal 
1ª Seção 4.380 

569 

A ausência de intimação da Fazenda 

Pública quanto ao despacho que 

determina a suspensão da execução 

fiscal (art. 40, § 1º) ilide a decretação 

da prescrição intercorrente. 

Execução 

fiscal 
1ª Seção 3.500 

Elaboração: autor. Fonte: <http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/>. Acesso em 

12/03/2018. 

 

O CPC/2015 seguiu as tendências constatadas nas reformas legislativas 

anteriores, colocando as funções do STJ entre a elaboração de precedentes e a gestão de 

uma litigância repetitiva, com instrumentos muito poderosos para fazer essa gestão.133 Por 

                                                 
133 Dierle Nunes e Aurélio Viana têm posicionamento semelhante. Para os referidos autores, o CPC/2015 

“seguindo tendência inaugurada pelo movimento reformista do início dos anos 2000 que promoveu uma 

aproximação (fictícia) entre o sistema de precedentes e as técnicas de gerenciamento de casos repetitivos 

(como a de causa-piloto), busca ofertar os balizamentos iniciais de uma metodologia com essa função dúplice: 
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exemplo, como ferramenta de gestão, pode-se citar a possibilidade de se determinar a 

suspensão de todos os processos no país até o julgamento dos repetitivos no STJ; já como 

ferramenta de elaboração de precedentes, a previsão de observância pelos juízes e tribunais 

dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos especiais repetitivos (art. 927, inc. III, CPC/2015).  

Desse modo, constata-se que há indícios que essa gestão do contencioso 

de massa, realizada sob a batuta do Conselho Nacional de Justiça e com a participação dos 

demais tribunais da Federação, tem surtido efeitos no sentido de aumentar a capacidade de 

trabalho do Tribunal da Cidadania, conforme verificado no Gráfico 2, acima. Já com 

relação à ferramenta de elaboração de precedentes, ao lado da possibilidade de se julgar em 

conjunto vários recursos, o CPC/2015 também possibilitou ao STJ adotar uma ferramenta 

importante em casos em que não se verifica a multiplicação de recursos, representada pelo 

incidente de assunção de competência. 

1.3.2 O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem como pressupostos 

de admissibilidade a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão unicamente de direito”, “risco de ofensa à isonomia” e risco de ofensa “à 

segurança jurídica” (art. 976, inc. I e II, CPC/2015). Trata-se de incidente que pode ser 

provocado de ofício, pelo juiz ou relator, ou por petição, a ser requerida pelo Ministério 

Público, Defensoria Pública ou pelas próprias partes no processo. Caso seja aceita a 

instauração do IRDR, suspende-se a tramitação dos processos que versem sobre a questão 

de direito idêntica até o julgamento do incidente pelo Tribunal.  

Com fundamento na segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado 

no art. 977, incisos II e III, poderá requerer a prevalência do IRDR em face de todos os 

processos no âmbito da Federação, ao pedir ao STF e STJ a suspensão de todos os processos 

individuais e coletivos (art. 982, §3º). Interessante notar também que qualquer pessoa que 

seja parte em um processo no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente será 

legitimada para requerer a suspensão de todos os processos no país, independente dos 

limites da competência territorial do tribunal que irá julgar o IRDR (art. 982, §4º, 

CPC/2015).  

                                                 
gerenciar a litigiosidade repetitiva e formar precedentes.” NUNES, Dierle; VIANA, Aurélio. Precedentes: a 

mutação no ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 16. 
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Após o julgamento do IRDR, a tese definida pelo acórdão será aplicada 

aos casos que estavam sobrestados e aos casos futuros “que versem sobre idêntica questão 

de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal” (art. 985, inc. 

I e II, CPC/2015).134 O acórdão que julgar o IRDR deverá abranger a “análise de todos os 

fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou 

contrários” (art. 984, §2º, CPC/2015). 

Desse modo, a junção entre a possibilidade de suspensão dos casos, tanto 

no âmbito do próprio tribunal local, podendo-se ainda ser expandida todos os processos no 

país, somado à aplicação da tese firmada tanto nos casos pendentes quanto nos casos 

futuros, faz com que o incidente de resolução de demandas repetitivas tenha uma força 

muito grande135. De certa forma, até maior que o próprio processo coletivo, tendo em vista 

que a instauração do IRDR poderá inclusive suspender os processos coletivos, nos termos 

do art. 982, §3º, CPC/2015. Toda essa potencialidade da técnica do IRDR pode dar ensejo 

ao perigo da atuação estratégica do grande litigante, conforme já alertado pela doutrina136.  

                                                 
134 Rodolfo Mancuso se refere a uma “demonstração do efeito, já não apenas pan-processual, mas 

extraprocessual, das decisões-quadro emitidas pelo STF e STJ nos processos-piloto afetados com 

repercussão geral ou como representativos da controvérsia, assim como também pode dar-se quando a tese 

jurídica firmada ao final do incidente de resolução de demandas repetitivas vem ser transmitida à instância 

administrativa competente em razão da matéria – CPC/2015, §2º do art. 985” (grifos no original). 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. 

2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 393. 

135 Deborah Hensler, ao estudar as class actions e as novas formas de litigância em larga escala nos Estados 

Unidos da América utiliza-se faz uma expressiva alusão ao “monstro” do excesso da litigância civil, de modo 

que a litigância em larga escala seria esse monstro, que é retratado como um produto “de advogados 

empreendedores e cidadãos gananciosos, que pretendem recompensas financeiras por demandas 

questionáveis”. Contudo, Hensler entende que longe de ser uma causa, a litigância em larga escala é uma 

consequência das tendências socioeconômicas. Nas palavras da referida professora, “large-scale litigation is 

the consequence of socio-economic trends, not the cause of these trends. If there is a ‘monster’ at large, it is 

the rise of multi-national corporations and the development of a global economy that bring with them the 

potential for large-scale injuries resulting from worldwide product consumption”. A preocupação da 

professora é de que devemos aprender “como aproveitar o poder do monstro do litígio de grande escala para 

fazer mais bem do que mal”. HENSLER, Deborah R. Revisiting the monster: new myths and realities of class 

action and other large scale litigation. Duke Journal of Comparative & International Law. Vol. 11, 2001, p. 

179-213. 

136 Nesse sentido, Dierle Nunes et al ao estudarem o caso do IRDR n. 040/2016, do Espírito Santo, Caso 

Samarco, advertem que a utilização do IRDR num caráter preventivo pode “influenciar negativamente na 

qualidade do julgado, haja vista o baixo amadurecimento da discussão jurídica sobre a questão”. Para os 

autores, a admissão de “IRDR’s genéricos ou sobre questões fáticas, que demandem análise que foge à 

aplicação de tese” não podem ser admitidos. NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho; 

WERNECK, Isadora T. G. M.; FREITAS, Laura. O perigo da utilização estratégica do IRDR por litigantes 

habituais e a necessidade dos tribunais refletirem sobre sua cooptação: a proibição do incidente preventivo e 

o caso Samarco. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda. Panorama atual do 

novo CPC 2. Florianópolis: Empório do direito, 2017. 
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Quanto ao objeto, a lei define que o IRDR tratará de questão unicamente 

de direito reiterada em múltiplos processos.137 Para Luiz Guilherme Marinoni, há questão 

unicamente de direito quando “a questão reclama mera interpretação de norma ou solução 

jurídica com base em substrato fático incontroverso”,138 pois não haveria espaço no 

incidente para uma investigação probatória. 

Há divergência quanto à função exercida pelo IRDR no ordenamento 

jurídico brasileiro. A divergência se dá em saber se o incidente julga uma causa para que 

essa decisão seja replicada em outros processos que apresentem a questão de direito ou 

ainda se o IRDR teria a função de fixar uma tese jurídica. Assim, a divergência está em 

saber se trata-se de julgamento de uma “causa piloto”, em que se pinça uma das demandas 

para julgamento dos casos concretos, que deve ser replicado nos demais casos sobrestados. 

Ou, de outro modo, se é julgamento de uma “processo-modelo”, de modo que o tribunal 

defina qual é a tese jurídica que deverá ser replicada nos casos, mas sem julgar os casos 

concretos.139  

Rodolfo Mancuso entende que a técnica do IRDR “não envolve 

exatamente o pinçamento de um processo que irá operar como modelo ou test claim”, pois 

o IRDR visa identificar “uma questão de direito, replicada em muitos outros processos, 

sobre a qual se debruçará o tribunal, com vistas a fixar a tese jurídica a respeito, que irá 

parametrizar o deslinde dos processos isomórficos”.140 Para Mancuso, o IRDR seria um 

incidente revestido de natureza de “processo objetivo” (grifos no original).141 

                                                 
137 Segundo Amanda Guimarães, “a melhor interpretação identificada foi no sentido de que não bastam 

questões comuns predominantemente de direito para que seja cabível o IRDR, deve haver contexto conflitivo 

similar entre as demandas”. GUIMARÃES, Amanda de Araujo. Incidente de resolução de demandas 

repetitivas: soluções e limites. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Orientador: Prof. Associado Dr. Carlos Alberto de Salles. São Paulo, 2017, p. 256. 

138 MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão 

idêntica x precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 54. 

139 Antonio do Passo Cabral define como os “processos-modelo” aqueles em que “são apreciadas somente 

questões comuns a todos os casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do processo 

originário”, com uma cisão “cognitiva e decisória”. CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto 

nos incidentes de resolução de processos repetitivos. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 

da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 39. 

140 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente de Resolução de demandas repetitivas: a luta contra a 

dispersão jurisprudencial excessiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 200.  

141 Ibidem, p. 261. No mesmo sentido, para Sofia Temer, o IRDR fixa tese jurídica, sendo considerado um 

meio processual objetivo, diferente das técnicas do processo coletivo e dos mecanismos de cumulação de 

demandas. TEMER, Sofia. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 2a ed. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2017, pp. 80-90. 
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De forma semelhante, André Vasconcelos Roque entende que o IRDR 

deve ser tratado como um “processo-modelo”, com fundamento de que o incidente trata de 

casos unicamente de direito, contando com presunção de repercussão geral e efeito 

suspensivo, e podendo a matéria tratada no IRDR ser “simples questão incidental nos 

processos repetitivos”. Considera-se ainda a legitimidade da Defensoria e do Ministério 

Público para requerer a instauração do incidente, tendo em vista que não são partes “das 

causas que originarem o IRDR”.142 

Para Aluísio Mendes, a sistemática prevista no CPC/2015 para a “solução 

de questões comuns e casos repetidos”, na verdade é “uma técnica de gestão, 

processamento e julgamento dos processos”, que assume uma “metodologia de decisão 

concentrada sobre questões essenciais de direito e a suspensão de processos que versem 

sobre a controvérsia que está sendo decidida de modo concentrado”143.  

Já quanto aos objetivos, o professor Rodolfo Mancuso, ao diferenciar o 

IRDR da ação coletiva e do incidente de coletivização, entende que se trata de uma das 

“técnicas e meios processuais coalizados no âmbito da tutela plurindividual, voltados a 

prevenir, ou superar, em maior ou menor dimensão a dispersão jurisprudencial excessiva”, 

contribuindo com o objetivo de “otimizar o tempo dos órgãos judiciais e potencializar a 

eficácia da resposta jurisdicional”. Para Mancuso, no caso do IRDR, esse “objetivo é 

buscado com a fixação da tese jurídica sobre questão de direito presente em número 

importante de demandas, sob a égide da tendencial padronização decisória” (grifos no 

original).144 Com isso, o IRDR tem a dupla missão de preservar a isonomia e a segurança 

jurídica.  

Aluísio Mendes também entende que o objeto do julgamento do IRDR 

“será tão somente a questão jurídica controversa”, pois a “aplicação da tese jurídica fixada 

ao caso concreto deverá ser feita pelo juízo natural dos processos pendentes”. Mendes 

destaca ainda que a “observância desta sistemática é fundamental para que não haja 

confluência de número excessivo de questões fáticas e de processos para o órgão 

                                                 
142 ROQUE, André Vasconcelos. Ações coletivas e procedimentos para resolução de casos repetitivos: qual 

o espaço destinado a cada um? Procedimentos de resolução de casos repetitivos. In: DIDIER JR, Fredie; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 29. 

143 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 

análise e interpretação no novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 253. 

144 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente de Resolução de demandas repetitivas: a luta contra a 

dispersão jurisprudencial excessiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 44.  
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competente para a uniformização da jurisprudência”, e para que não seja inviabilizada “a 

pretendida economia processual e a duração razoável dos processos”.145  

Por sua vez, André Vasconcelos Roque entende que os casos repetitivos 

“têm por finalidade evitar a multiplicação de processos, proporcionando isonomia 

celeridade e segurança jurídica”, mas que não estão em suas finalidades “promover o acesso 

à justiça, nem assegurar a tutela de direitos ontologicamente coletivos e insuscetíveis de 

fracionamento – ou seja, difusos e coletivos stricto sensu”. Isso porque os objetivos das 

ações coletivas seriam mais “amplos que os almejados pela resolução de casos 

repetitivos”.146 

Rodolfo Mancuso enfatiza que o IRDR não tem o objetivo de 

“pulverização da macro-lide em multifárias demandas replicadas, mas antes, pressupõe que 

tal spread já ocorreu”, por isso, com o incidente busca-se “alcançar um padrão decisório 

capaz de imprimir uma resposta unitária, para aplicação nos processos nos quais mesma 

quaestio iuris venha agitada”.147  

Embora trate das consequências da litigância repetitiva, ao necessitar que 

as demandas individuais já tenham sido propostas, a lei processual adota importantes 

implicações em decorrência do julgamento do IRDR. Entre elas, podemos elencar: (i) 

ampliação dos poderes do juiz de primeiro grau de jurisdição quando do recebimento da 

demanda, quando ela versar sobre questão julgada em IRDR, podendo-se julgar 

improcedente a demanda liminarmente (art. 332, inc. III, CPC/2015); (ii) possibilidade de 

concessão da tutela de evidência, quando houver prova documental suficiente sobre as 

alegações de fato e existir tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante (art. 311, II, CPC/2015); (iii) não sujeição da sentença à remessa necessária (art. 

496, §4, inc. III, CPC/2015); (iv) aumento dos poderes do relator para negar provimento ao 

recurso (art. 932, inc. IV, alínea “c”, CPC/2015); (v) aumento dos poderes do relator, 

podendo dar provimento ao recurso, após a apresentação das contrarrazões (art. 932, inc. 

V, alínea “c”, CPC/2015). 

                                                 
145 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 

análise e interpretação no novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 267. 

146 ROQUE, André Vasconcelos. Ações coletivas e procedimentos para resolução de casos repetitivos: qual 

o espaço destinado a cada um? Procedimentos de resolução de casos repetitivos. In: DIDIER JR, Fredie; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 30. 

147 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidente de Resolução de demandas repetitivas: a luta contra a 

dispersão jurisprudencial excessiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 150. 
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Além disso, para que as decisões em sede de IRDR sejam respeitadas, é 

prevista reclamação para “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 

competência” (art. 988, inc. IV, CPC/2015). Caso a reclamação seja julgada procedente “o 

tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à 

solução da controvérsia” (art. 992, CPC/2015). 

Apesar dos nobres objetivos do IRDR, já foram realizadas críticas 

contundentes quanto à possibilidade de serem cumpridos os objetivos que esse instituto 

almeja. As críticas levam em consideração principalmente a preferência do tratamento de 

aglutinação de demandas individuais em face de um processo coletivo.148 Da mesma forma, 

há críticas pelo fato de o IRDR não permitir a diminuição de demandas individuais levadas 

ao judiciário, pois somente suspende as demandas já ajuizadas e, depois de decidida a tese 

a ser aplicada, faz com que essas demandas tenham que ser julgadas individualmente.149 

Em contraposição, há quem entenda que, com a adoção do IRDR, poderá haver um 

“crescimento do acervo processual imediato”, mas com uma “redução a médio e longo 

prazo”,150 considerando ainda também a possibilidade de que seja interposto recurso em 

face do acórdão do IRDR.  

                                                 
148 O professor da Faculdade de Direito da USP, Heitor Sica, aponta sete graves problemas sobre a prevalência 

do tratamento coletivo de demandas individuais em face do processo coletivo: “(a) lida-se com o efeito 

(multiplicidade de processos) e não com a causa (litígios de massa originalmente levados ao Poder Judiciário 

de maneira atomizada,  em  processos individuais, tal como o médico que combate apenas a febre, em vez de 

tratar da infecção); (b) o foco desses mecanismos de aglutinação é a solução do problema do Poder Judiciário 

(e não do conflito de massa, que pode ter sido judicializado apenas por uma ínfima parte dos indivíduos 

atingidos); (c) compromete-se a representatividade adequada da coletividade a ser atingida pela decisão 

proferida no ‘caso-piloto’, no qual há o combate desigual do litigante  individual  eventual versus litigante 

habitual; (d) ordenamento não estabelece  critérios  para  escolha dos ‘casos-piloto’; (e) a decisão proferida 

no âmbito dos incidentes de aglutinação se aplicam pro et contra a pluralidade de sujeitos titulares de direitos 

individuais homogêneos (contrariando uma escolha que havia sido feita no CDC no tocante à ação coletiva 

de tutela dos direitos individuais homogêneos e, portanto, instaurando uma evidente contradição no sistema); 

(f)  ao julgar o incidente de aglutinação, o tribunal considerará as circunstâncias fáticas presentes no ‘caso-

piloto’ para resolver  a  questão  jurídica  de  modo  que  sem  uma  adequada  e  profunda fundamentação,  

haverá  uma enorme dificuldade de replicar a decisão nos casos sobrestados; (g) o incidente não elimina o 

trabalho dos magistrados perante os quais haja processos sobrestados, que deverão aplicar a decisão e expor-

se a meios de impugnação quanto a essa operação.” SICA, Heitor Vitor Mendonça. Brevíssimas reflexões 

sobre a evolução do tratamento da litigiosidade repetitiva no ordenamento brasileiro, do CPC/1973 ao 

CPC/2015. Revista de Processo. vol. 257, julho 2016. 

149 Segundo Amanda Guimarães, o “desenho da ferramenta processual do IRDR não retira a necessidade de 

ajuizamento e tramitação das demandas repetitivas, apenas determina a suspensão das demandas”. 

GUIMARÃES, Amanda de Araujo. Incidente de resolução de demandas repetitivas: soluções e limites. 

Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Associado Dr. Carlos Alberto de Salles. Universidade de São 

Paulo, 2017, p. 257. 

150 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 

análise e interpretação no novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 253. 
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Vale dizer, o acórdão do IRDR poderia ser julgado pelos tribunais 

superiores, seja como recurso especial repetitivo perante STJ, seja como recurso 

extraordinário com repercussão geral garantida a ser julgado pelo STF, de modo que a 

decisão dos tribunais superiores não estaria limitada à competência do órgão julgador do 

IRDR. 

Uma questão importante relaciona-se à transparência da gestão dos 

processos repetitivos. O CPC/2015 prevê a mais e específica divulgação e publicidade dos 

casos, “por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça” (art. 977, caput, 

CPC/2015), devendo ser mantido um “banco eletrônico de dados atualizados com 

informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente” (art. 977, §1º, 

CPC/2015). Os dados devem indicar ao menos os “fundamentos determinantes da decisão 

e os dispositivos normativos a ela relacionados” (art. 977, §1º, CPC/2015) para que as 

questões e processos possam ser devidamente identificados. 

A questão mais sensível que tem sido levantada pela doutrina diz respeito 

à possibilidade de participação daqueles que tenham suas demandas sobrestadas em razão 

do IRDR e com relação à representação adequada naquele incidente processual, em 

analogia à representação adequada no processo coletivo.151 Isso porque ao fechar a porta e 

participação direta no incidente para as demais pessoas que têm suas demandas individuais 

sobrestadas, e não se considerar um sistema de representação adequada, o CPC/2015 acaba 

por tolher a poder de influenciar as decisões proferidas em sede de IRDR. Na expressão 

utilizada por Marinoni, a técnica do IRDR, do modo como colocado no CPC/2015, atuou 

com um “bizarro esquecimento do significado de processo civil democrático e de tutela 

coletiva de direitos”. Isso porque trata-se de técnica que “nega o direito fundamental de 

ação”, dando origem a “uma espécie de ‘justiça dos cidadãos sem rosto e fala’, para a qual 

pouco importa saber se há participação ou, ao menos, ‘representação adequada”152. 

A solução para esse problema, segundo Marinoni, passa pela 

possibilidade de se ouvir pessoas interessadas na controvérsia, nos termos do art. 983, e 

ouvir os amici curiae, seguindo a disposição do artigo 138, ambos do CPC/2015. Após as 

                                                 
151 Luiz Guilherme Marinoni afirma que “a necessidade de representação adequada é algo que deriva natural 

e necessariamente do incidente de resolução de demandas, haja vista a exclusão da viabilidade de participação 

direta dos litigantes que sustentam suas razões nas demandas que restam paralisadas. Só a representação 

adequada legitima a suspensão do exercício dos direitos de ação e de defesa, tornando o incidente conforme 

os direitos fundamentais processuais.” MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas: decisão de questão idêntica X precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 83.  

152 Ibidem, p. 43. 
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partes e os demais interessados terem tido a oportunidade de requerer a juntada de 

documentos e requerer diligências, haverá manifestação do Ministério Público. A atuação 

do amicus curiae foi ampliada no IRDR, tendo em vista que os amici podem recorrer da 

decisão do acórdão que julga o incidente, nos termos do art. 138, §3º, tendo a faculdade, 

então de interpor recurso extraordinário ou recurso especial, ambos com efeito suspensivo 

e ainda com a presunção de repercussão geral (art. 987, caput e §1º, CPC/2015). Pode o 

relator ainda, “designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria”, para “instruir o incidente” (art. 983, §1º, 

CPC/2015). 

1.3.3 Acesso à justiça e julgamentos dos casos repetitivos e na padronização decisória 

sob o viés da audiência pública 

Conforme pode se perceber nos itens anteriores, o processo coletivo, a 

litigância repetitiva e ainda a formação de precedentes judiciais pelas Cortes Superiores 

fazem com que a questão da representação e do contraditório ganhe contornos diferentes 

nos últimos tempos153. Quem participa e como se dá essa participação são questões 

fundamentais para se pensar e realizar o efetivo direito de influência, até mesmo porque a 

decisão prolatada nesses casos poderá ser aplicada em casos futuros.154 Agora, como 

compatibilizar a visão do contraditório para além do binômio informação e possiblidade de 

reação nesse novo contexto da participação principalmente na litigância repetitiva? Seria a 

audiência pública uma oportunidade de fomentar a participação nos chamados processos 

“dos cidadãos sem rosto e sem fala”, nos dizeres de Marinoni? 

                                                 
153 Calamandrei afirmava já na década de 50 que: “O princípio do contraditório se parece como duas gotas de 

água ao princípio da oposição parlamentar. Um e outro têm suas bases em certas ideias simples que podem 

parecer até mesmo ingênuas: que os homens são seres racionais, capazes de persuadir com suas boas razões, 

e de se deixar convencer pelas boas razões dos outros; que a verdade pode ser conhecida integralmente 

somente se se observa em suas diversas partes, dando voltas para descobrir suas três dimensões; e que o 

contraditor é um colaborador, não um inimigo, porque, com suas objeções, ajuda a descobrir e a corrigir os 

erros e alimenta aquela disputa pela superação, que é o estímulo e fermento de todo o progresso humano.” 

CALAMANDREI, Piero. Processo e democracia: conferências realizadas na Faculdade de Direito da 

Universidade Nacional Autônoma do México. Tradução Mauro Fonseca Andrade. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2017, p. 87. 

154 Gresieli Ficanha “Nos casos de decisões vinculantes, embora não estejamos tratando de ações coletivas e 

nem se pressuponha como regra, que quem intervém no processo tenha intenção de representar um grupo que 

possui interesses semelhantes aos seus, é necessário ter em vista em que medida uma decisão anterior pode, 

legitimamente, ser replicada aos casos pendentes e futuros”. FICANHA, Gresieli Taise. Decisões vinculantes, 

sua aplicação e garantia do contraditório: uma possível solução através da representação argumentativa. 

Revista de Processo. Vol. 275, ano 43, p. 425-448. São Paulo: Ed. RT, janeiro, 2018, p. 441. 
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Pensar o contraditório efetivo no processo civil dos dias atuais é uma 

tarefa complexa, pois envolve vários temas que estão entrelaçados com a própria noção de 

contraditório, participação e representação. E fica ainda mais complexa quando se pensa 

nos julgamentos de casos repetitivos, que tratam coletivamente as demandas individuais 

e/ou coletivas, sem uma preocupação maior com a representatividade adequada dos 

interesses envolvidos. Assim, é importante analisar a questão da possibilidade de 

participação no processo levando em consideração as garantias processuais fundamentais 

sob o enfoque metodológico do acesso à justiça, conforme ressaltado no item 1.1 desta tese. 

Se as relações sociais deixam de ter um viés apenas individual, passando 

a ter como uma de suas características mais marcantes o fato de serem de massa, se as 

relações podem e devem ser tratadas coletivamente, a tutela unicamente individual 

oferecida pelo Estado até então tornou-se insuficiente. A tutela coletiva também não trouxe 

solução para o problema do aumento das demandas individuais. A solução adotada pelas 

reformas constitucionais e infraconstitucionais foi de aumentar o protagonismo dos 

tribunais superiores na elaboração de precedentes judiciais, mas também lidar com a 

litigância repetitiva por meio dos chamados processos plurindividuais.155 

É certo que no julgamento de casos repetitivos deverá ser admitida a 

manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia (art. 1.038, inc. 

I e 983, caput), devendo ainda o Ministério Público intervir no IRDR (art. 976, §2º) e nos 

manifestar-se nos recursos repetitivos (art. 1.038, CPC/2015). Um ponto sensível diz 

respeito à notificação das pessoas sobre o sobrestamento dos seus processos. A lei 

processual determina que deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo 

quando houver suspensão de todos os processos que versem sobre a questão a ser decidida 

em sede de recursos repetitivos (art. 1.037, inc. II e §8º). Essa intimação se dá justamente 

para permitir à parte requerer o eventual reconhecimento da distinção de seu caso com o 

                                                 
155 Rodolfo de Camargo Mancuso adverte que uma lógica da eficiência quantitativa da resolução dos 

processos “não afasta o risco de se estar a trocar um problema por outro: a redução do in put  de recursos 

excepcionais repetitivos obtida ao custo da desfiguração do papel institucional do STF e do STJ, levados a 

lidar, não com o julgamento de casos singulares e complexos, mas com a fixação de teses voltadas a formular 

o deslinde de recursos isomórficos e massivos. Por aí se descura o fato de que os recursos especial e 

extraordinário compõem a classe dos apelos excepcionais, isto é, de estrito direito, ao pressuposto de que 

outros aspectos – configuração do objeto litigioso, avaliação da prova; interpretação do contrato ou da 

declaração de vontade – já foram, ou deveriam ter sido, apreciados pelos órgãos postados ao meio da pirâmide 

judiciária, por força do efeito devolutivo ou mesmo translativo da apelação”. MANCUSO, Rodolfo de 

Camargo. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. 2a ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 548. 



88 

 

caso paradigma a ser julgado, pedindo o prosseguimento de seu processo (art. 1.037, §9º 

ao 13º). 

Além da possibilidade de a parte se insurgir contra a decisão de 

sobrestamento, alguns doutrinadores entendem que a possibilidade de realização de 

audiência pública no âmbito do judiciário brasileiro é uma resposta possível e adequada 

aos males da falta de representatividade e da necessidade do contraditório perante toda a 

sociedade, com a finalidade democratizar a decisão judicial156. Chama a atenção o aumento 

da previsão legal de convocação de audiências públicas e o crescimento da realização de 

tais audiências nos últimos anos. Esses fatos são relevantes para serem objeto de 

investigação quando se pensa na importância do direito da possibilidade de influência do 

destinatário na decisão judicial a ser prolatada157. Entretanto, a questão que fica é saber 

quais são os critérios adotados pelo judiciário para realizar o controle da representatividade 

adequada na audiência pública, se é um controle de tecnicidade, de verificação da inovação 

argumentativa, de verificação da sub-representação de interesses no caso, ou outros que 

vierem a ser adotados. Esse tema torna-se importante para se pensar o acesso à justiça 

nesses casos, para definir se audiência pública teria o condão de aumentar o acesso à justiça 

para aqueles que não têm, ajudando a diminuir os obstáculos criados pelo próprio sistema 

jurisdicional brasileiro. 

Tem-se adotado também uma posição de que a “representação 

argumentativa” seria o bastante para garantia do contraditório em decisões vinculantes, que 

                                                 
156 Para Dierle Nunes e Aurélio Viana, “julgar melhor para julgar menos, na medida em que um precedente 

que aborde todos os fundamentos, favoráveis ou contrários (dever de consideração: art. 489, §1º, IV), em 

contraditório amplo, com participação de amici curiae, oitiva de argumentos em audiências públicas e 

respeito a um dever de congruência entre o que se fixou (preparou) para julgamento e o que se efetivamente 

julgou, poderá induzir uma efetiva redução do retrabalho e, inclusive, diminuição da litigiosidade pela 

existência de uma verdadeira opinião da corte sobre o caso, de modo a assegurar uma jurisprudência coerente, 

íntegra e estável (art. 926).” NUNES, Dierle; VIANA, Aurélio. Precedentes: a mutação no ônus 

argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 388. Já Alexandre Melo Franco Bahia e Paulo Roberto Iotti 

Vecchiatti entendem que é necessário o contraditório substantivo para levar a sério o amici curae, defendendo 

que “de nada adiantará a admissão de diversas entidades ou pessoas como amici curiae em um processo se 

os seus argumentos forem singelamente desconsiderados pela decisão respectiva”. BAHIA, Alexandre Melo 

Franco; VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. O respeito ao direito fundamental ao contraditório substantivo 

como condição necessária para que se leve a sério o instituto do amicus curiae. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais. Ano 6, n. 24, outubro/dezembro, 2012, p. 937. 

157 Gresieli Ficanha conclui que “é fundamental, em um sistema de vinculação de decisões que o contraditório 

não seja ignorado em prol da eficiência judicial. Nesse sentido, a representação argumentativa pode auxiliar 

na definição do âmbito de aplicação das decisões vinculantes para evitar que o sistema estabelecido na nova 

legislação acabe por violar direitos fundamentais e, em última análise, negar tutela estatal e impedir o acesso 

ao Judiciário”. FICANHA, Gresieli Taise. Decisões vinculantes, sua aplicação e garantia do contraditório: 

uma possível solução através da representação argumentativa. Revista de Processo. Vol. 275, ano 43, p. 425-

448. São Paulo: Ed. RT, janeiro, 2018, p. 446-447. 
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deveria ser pensado em dois momentos distintos, um primeiro momento na formação da 

própria decisão vinculante (conforme os artigos 927, CPC/2015), e outro na aplicação da 

decisão em outros casos158. No caso dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, a 

lei processual determina que “somente podem ser selecionados recursos admissíveis que 

contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser discutida” (art. 

1.036, §6º, CPC/2015). A correta definição da questão a ser decidida pelo órgão julgador, 

assim como os fundamentos da decisão proferida são de fundamental importância para a 

aplicação da decisão, seja nos casos que já estão sobrestados que estão aguardando 

julgamento, quanto dos casos futuros nos quais deve ser observada a decisão anteriormente 

proferida.159 

A questão colocada, então, é como que fica a previsão de uma audiência 

pública no âmbito desses dois sistemas, que pretende ao mesmo tempo formar precedentes 

e lidar com a litigância de massa. Isso porque, a título de exemplo, poderia ser questionado 

se há limitação na cognição do recurso especial para o Superior, incidindo então a súmula 

7, STJ, que dispõe a “pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”, 

e art. 976, inc. I, que delimita do IRDR para questões “unicamente de direito”. Então, como 

compreender a audiência pública nesses casos? Se um economista comparecer aos tribunais 

locais e ao STJ para tratar de questão unicamente de direito acerca das consequências 

econômicas de uma eventual decisão que considera uma prática como venda casada, não 

seria uma questão de fato levada aos referidos tribunais? 

O debate sobre a representação de interesses no processo coletivo 

brasileiro, por exemplo, leva em consideração o modo pelo qual esses interesses diversos 

da sociedade devem ser trazidos para o processo, questionando-se quem pode intervir 

nesses processos, sob quais fundamentos e de qual modo. De uma maneira muito simples, 

poderíamos pensar que aqueles que apresentam interesses no processo poderiam apresentar 

pessoalmente seus interesses ou que poderiam ser representados160.  

                                                 
158 Ibidem. 

159 Gresieli Ficanha defende que “a decisão pode ser caracterizada como nula se aplicar o entendimento 

exposto em súmula ou recurso repetitivo sem indicar a semelhança do caso em análise em relação ao 

precedente, ou não aplicar sem indicar a distinção dos casos (art. 489, §1º, V e VI). Caso não seja observada 

a decisão vinculante, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias, cabe reclamação (art. 988, II e §5º, II) e, 

após o trânsito em julgado, é cabível ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V e 

§§ 5º e 6º).” Ibidem, p 436. 

160 ARENHART, Sergio Cruz. Processo multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. 

In: Processos Estruturais. ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Felix (Org.). Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 429. 
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As vantagens quanto à possiblidade de apresentar pessoalmente os 

interesses coletivos seriam (a) “sem dúvida leva a que seus interesses realmente apareçam 

da forma mais exata possível”; (b) “maior participação direta da sociedade, oferecendo 

maior grau de legitimidade à atuação jurisdicional” 161. Contudo, as desvantagens de uma 

abertura para intervenção de todos os interessados no processo estariam ligadas: (a) 

impossibilidade de saber se “o interesse de todo o grupo está posto no processo”; (b) 

impossibilidade de “dizer que a vontade das pessoas que compõem o grupo, o das pessoas 

que são ouvidas em nome da sociedade, traduz de fato a vontade metaindividual” em 

relação “a interesses despersonalizados (a exemplo dos difusos e coletivos)”; e (c) 

impossibilidade de condução do processo devido à quantidade de participantes da relação 

processual. 162 

Já na escolha de um sujeito especial para realizar a representação dos 

interesses tem como vantagem a redução dos participantes no processo judicial, podendo-

se conduzir o processo de uma maneira mais racional. Entretanto, tal posicionamento 

também acarreta desvantagens, por exemplo: (a) a dificuldade de se saber se a conduta do 

representante condiz com os anseios do grupo representado; (b) risco de colusão entre o 

representante e os demais atores do processo judicial; (c) saber quais são os interesses 

“despersonalizados”, que não estão representados pelo representante.163 Como se sabe, a 

Lei da Ação Civil Pública brasileira, Lei n. 7.347/1985, confere a legitimidade para propor 

a demanda coletiva a determinados atores.164 Entretanto, mesmo diante da lei conferir a 

legitimação ativa aos referidos atores, a jurisprudência brasileira acabou por entender que 

poderia ser feito um controle jurisdicional da representatividade adequada deste legitimado, 

                                                 
161 Ibidem, p. 429. 

162 Ibidem, pp. 429-430. 

163 ARENHART, Sergio Cruz. Processo multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. 

In: Processos Estruturais. ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Felix (Org.). Salvador: Juspodivm, 

2017, p. 430. 

164 Os autores legitimados pela Lei da Ação Civil Pública são: (i) Ministério Público; (ii) a Defensoria Pública; 

(iii) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (iv) a autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista; e (v) a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 

1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de 

grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Esse rol foi acrescentado pelo art. 82, inc. III, do CDC, para incluir as “entidades e órgãos da Administração 

Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica especificamente destinados à defesa dos 

interesses e direitos protegidos” pelo CDC. 
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de modo que o judiciário verificasse se havia pertinência temática existente entre a 

demanda e o autor165. 

Para Luiz Guilherme Marinoni, a audiência pública ocorrida no IRDR 

teria a função de “abrir o debate entre as posições divergentes mediante o auxílio de 

depoimentos de especialistas sobre circunstâncias que dizem respeito à inteligência da 

norma ou da questão jurídica”, reforçando que os depoimentos desses especialistas devem 

ser “confrontados e rigorosamente checados pelo juiz em todos os seus aspectos, inclusive 

o da idoneidade daquele que o produziu”166.  

Marinoni ainda afirma que o objetivo da audiência pública no IRDR não 

é a verificação do fato litigioso “indispensável para se saber se a norma se aplica ao caso 

concreto”, mas sim para elucidar a questão de direito que “está presa ao esclarecimento de 

circunstâncias necessárias para a compreensão da norma e, muitas vezes, da sua extensão 

a determinados sujeitos”, de modo que “quanto mais a questão de direito se vincula a 

aspectos culturais, científicos, econômicos ou religiosos, mais o intérprete depende de um 

efetivo debate em torno deles”167. 

Nos idos de 1976, Cappelletti defendia que era até mesmo desejável um 

certo grau de discrição judicial e de flexibilidade para se verificar a representatividade 

adequada de um litigante para representar os interesses de um grupo. Apesar de existirem 

algumas leis à época sobre o assunto, numa análise comparativista, Cappelletti conclui que 

“seria absurdo esperar que a legislação providencie respostas completas e uniformes a esse 

                                                 
165 Susana Henriques da Costa nos lembra que a solução do processo civil para lidar com interesses 

metaindividuais foi “a previsão de diversos casos de legitimação extraordinária” de modo que “os entes 

legitimados vão desde a pessoa física (cidadão, na ação popular), passam por corpos intermediários 

(associações, sindicatos) e incluem órgãos públicos (Ministério Público e pessoas jurídicas de direito 

público). Assim, permite-se que entes que não são os titulares dos interesses metaindividuais postulem, em 

nome próprio, a sua proteção.” COSTA, Susana Henriques da. A representatividade adequada e litisconsórcio 

– O Projeto de Lei n. 5.138/2009. In: Em defesa de um novo sistema de processos coletivos – Estudos em 

Homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, 

Petrônio; QUARTIERI, Rita (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2010, p. 624-625. 

166 MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Decisão de questão 

idêntica x Precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 94. 

167 MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Decisão de questão 

idêntica x Precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 94. Marinoni também frisa que há 

diferença de função do amicus curiae no STJ e no STF, pois “ao contrário do que acontece no recurso 

extraordinário, a participação do amicus tem necessidade de compensar a não participação direta dos vários 

recorrentes e não apenas viabilizar uma mais aprofundada discussão da questão de direito” do recurso 

especial repetitivo, de modo que “a figura do amicus não deve ser vista da mesma forma no Superior Tribunal 

de Justiça e no Supremo Tribunal Federal”. MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de 

demandas repetitivas: Decisão de questão idêntica x Precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016, p. 147-148. 
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problema”, de modo que se corre o risco de, ao se adotar uma “solução legislativa rígida e 

uniforme seria como utilizar um machado de lenhador para performar uma cirurgia 

delicada”168. 

Cappelletti afirma que os velhos modos de uma defesa processual com 

um garantismo meramente individualista deveria se transformar, ou ainda ser adaptar, para 

os novos interesses metaindividuais. Para o professor italiano, dever-se-ia modificar o 

enfoque totalmente individual do direito ao contraditório para se ter uma visão social ou 

coletiva do due process, pois somente deste modo pode-se pensar em algum tipo de 

reivindicação dos chamados novos direitos. E por isso Cappelletti entende que a “parte 

ideológica”, caso seja adequadamente representativa, pode ser autorizada a agir pela classe 

inteira, “incluindo aqueles membros que não são identificados, não são servidos, em suma, 

não são ‘ouvidos’ em um senso estritamente literal daquele termo. De fato, esses membros 

da classe terão um ‘dia na corte’ (day in court) melhor se a litigância representativa for 

permitida do que se não for, pois, via de regra, eles seriam simplesmente incapazes de irem 

individualmente à corte.”169  

A Constituição Federal de 1988 garante aos “aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral [...] o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”, de modo que contraditório e à ampla defesa são 

garantias fundamentais. Ada Pellegrini Grinover, ao ressaltar que o conceito de jurisdição 

não pode ser mais ligado ao exercício do poder, mas sim como função, atividade e garantia, 

parte da premissa de que “processo é procedimento em contraditório e de que a jurisdição 

se caracteriza principalmente como acesso à justiça, é preciso reconhecer que a 

processualidade é mais ampla do que a jurisdição, pois existem processos em contraditório 

que não têm a ver com o acesso à justiça”. 

Contudo, conceber o contraditório de forma limitada ao binômio 

informação-reação “denota uma visão individualista do processo”,170 que não mais se 

                                                 
168 CAPPELLETTI, Mauro. Vindicating the public interest through the courts: a comparativist’s contribution. 

Buffalo Law Review, vol. 25, 1976, p. 687. 

169 No original: “This [ideological] party, if adequately representative, shall be allowed to act for the entire 

class, including those members who are not identified, not served, in sum, not ‘heard’ in a strictly literal sense 

of that term. In fact, these members of the class will have a better ‘day in court’ if representative litigation is 

allowed than if it is not, since, as a rule, they would simple be enable to go to court individually”. 

CAPPELLETTI, Mauro. Vindicating the public interest through the courts: a comparativist’s contribution. 

Buffalo Law Review, vol. 25, 1976, p. 686. 

170 CABRAL, Antonio do Passo. Contraditório. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; 

GALDINO, Flávio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. São Paulo: Elsevier Editora, 2011, p. 197. 
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adequa à realidade, de modo que o contraditório é visto hoje como direito de influência e 

como dever de cooperação e participação dos sujeitos no processo171. O CPC/2015, ao 

determinar que compete ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, assegura às partes “a 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos 

meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais”. Sobre a 

garantia do contraditório como base do processo e da justiça das decisões proferidas, a 

professora Ada defendeu que “trata-se de garantia fundamental de imparcialidade, 

legitimidade e correção da prestação estatal”, de modo que sem o “diálogo entre as partes 

anteceda ao pronunciamento estatal, a decisão corre o risco de ser unilateral, ilegítima e 

injusta: poderá ser um ato de autoridade, jamais de verdadeira justiça”172.  

Ao tratar de participação e representação no processo coletivo brasileiro, 

Arenhart nota um fenômeno de abstração das pessoas envolvidas nos litígios 

metaindividuais ou individuais de massa. A conclusão do professor paranaense é de que, 

ao atribuir a legitimação a determinados legitimados, o modelo brasileiro de tutela coletiva 

acaba por tratar como se fossem direitos individuais os direitos que na verdade são 

metaindividuais ou direitos individuais de massa173.  

É por isso que para o referido professor, de certa maneira, o processo 

coletivo seria “descolado” da realidade, pois os legitimados pela lei para propor tais ações 

seriam “instituições normalmente afastadas da controvérsia”, e que por motivos óbvios não 

podem ser oniscientes para captarem todos os interesses envolvidos na sociedade a respeito 

de determinado tema174. A conclusão pungente de Arenhart é de que se pode dizer que o 

processo coletivo brasileiro “nada mais é que um processo individual – com todas as suas 

                                                 
171 Para Dierle Nunes e Aurélio Viana, “fica superada a noção segundo a qual o contraditório se limita à 

exigência de igualdade formal entre as partes ou, ainda, o princípio que impõe apenas a neutralidade 

(imparcialidade e impartialidade) por parte do juiz, diz muito mais, pois expressa a possiblidade de as partes 

exercerem efetiva influência no produto final do julgamento (decisão), que possui expresso paralelo em nosso 

sistema jurídico, notadamente pela exigência trazida pelo CPC/2015.” NUNES, Dierle; VIANA, Aurélio. 

Precedentes: a mutação no ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 329. 

172 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade. Brasília/DF: Gazeta Jurídica, 2016, p. 20 e 

23, grifos da autora. 

173 ARENHART, Sergio Cruz. Processo multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. 

In: ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Felix (Org.). Processos Estruturais. Salvador: Juspodivm, p. 

426. 

174 Segundo Sérgio Arenhart, a presunção da legislação brasileira é de que os legitimados para proposição de 

ações coletivas conseguem capturar as pretensões de toda a sociedade, chegando o professor a se referir a 

“uma pessoa – ‘ungida’ de um cargo público ou, eventualmente de representação de certa associação – que 

se proclama arauto da sociedade e que formula os pedidos que deseja e conduz o processo da forma como 

quer”. Ibidem, p. 426. 
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características e, em especial, a força do princípio dispositivo – com uma legitimidade 

‘extraordinária’ atribuída a sujeitos específicos, de forma concorrente”175. 

A existência, no processo coletivo brasileiro, do princípio da demanda, 

do princípio dispositivo igual ao que se tem no processo individual, ampla iniciativa dos 

atos do processo (sem possibilidade de atuação do magistrado para corrigir deficiência, 

com relação ao pedido de provas, por exemplo), recorribilidade condicionada somente ao 

autor da demanda, entre outras coisas, levam a crer que existe, ou pode existir, uma 

“representação fictícia” dos interesses dos interesses metaindividuais ou individuais de 

massa pelos legitimados para o processo coletivo. Arenhart defende que falta ao processo 

coletivo brasileiro um “sistema de controle da representatividade adequada”, para conferir 

a “aderência entre a conduta do legitimado e os interesses da coletividade”176. 

A escolha a se fazer é com relação a quem leva o interesse das pessoas a 

juízo são as próprias pessoas ou se estas serão representadas por alguém. Ou seja, se haverá 

participação ou representação. Participação direta, tal como ocorre na ação popular, ou 

representação, seja por instituições públicas, tais como o Ministério Público e a Defensoria, 

ou ainda por associações que tenham determinados requisitos177. 

Arenhart afirma que “o emprego dessas audiências [públicas] pode 

constituir importante meio de diálogo entre a sociedade e o Poder Judiciário, em 

oportunidade multifacetada de debate e de apresentação de distintas posições e diversos 

interesses”178.  Contudo, em casos em que a participação dos interessados não é possível, 

seja pela grande quantidade de interessados, Arenhart defende que se deve pensar em uma 

forma de “representação adequada de interesses”179 de modo que que o “processo estrutural 

                                                 
175 Ibidem, p. 427. 

176 Ibidem, p. 428. 

177 Para mudar esse quadro, Arenhart defende que se deve abandonar o sistema de escolhas apriorísticas e 

abstratas, adotando-se “procedimentos que possam ser adequados para a solução de cada específica 

controvérsia”, que levem em consideração “o desenho de cada litígio”. ARENHART, Sergio Cruz. Processo 

multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. In: ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, 

Marco Felix (Org.). Processos Estruturais. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 430. 

178 Ibidem, p. 433. 

179 Colhendo exemplos da legislação estrangeira e de códigos modelo, Arenhart apresenta algumas possíveis 

soluções: (i) eleição do representante adequado pelo grupo, conforme alguns projetos de lei existentes na 

Argentina; (ii) cadastro prévio e certificação dos representantes, assim como ocorre com os casos de consumo 

no Japão; (iii) adoção de certos critérios, tais como credibilidade, capacidade, prestígio e experiência do 

legitimado, histórico na proteção dos interesses, sua conduta em outros processos coletivos, coincidência dos 

interesses do grupo, categoria ou classe, e o tempo da instituição e associação na representação dos interesses, 

tal como proposto pelo Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, proposto pelo Instituto 

Ibero-Americano de Direito Processual; (iv) proteção adequada e justa dos interesses pelo representante, 

conforme disposto no direito estadunidense, principalmente nas regra 23.a das Federal Rules, dos Estados 
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deve assemelhar-se a uma ampla arena de debate, em que as várias posições e os vários 

interesses possam fazer-se ouvir e possam interferir na formação da solução 

jurisdicional”180. 

A partir da experiência, de certa forma exitosa, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), com fundamento nas Leis que regulamentaram o controle de 

constitucionalidade perante aquele Tribunal, outros tribunais da Federação também 

começaram a adotar essa prática. Foi dessa maneira que acabou sendo positivada a 

audiência pública no texto do CPC/2015, mormente para se resolver incidente de resolução 

de demandas repetitivas, nos termos do art. 983, §1º, ou ainda no julgamento de recursos 

especiais e extraordinários repetitivos, conforme reza o art. 1.038, inc. II, o que será 

analisado com mais afinco no segundo capítulo. 

1.3.4 A importância do procedimento da audiência pública em casos repetitivos: o 

papel do Relator do caso e o Regimento Interno dos tribunais  

Conforme verificado anteriormente nesta tese, o relator tem um papel 

fundamental no procedimento de julgamento de casos repetitivos, pois há uma estrutura de 

procedimento mínimo para as fases procedimentais. No âmbito dos IRDR nos tribunais 

locais, o relator assume um papel ativo na condução da forma de julgamento do incidente 

diante de uma lei que deixa de tratar vários aspectos importantes como a forma de escolha 

dos casos representativos, abertura ao debate, publicização do IRDR, suspensão dos casos, 

entre outros181.  

Similarmente, o regimento interno dos tribunais passa a ser fundamental 

para regulamentar de forma complementar a organização deste incidente. Questões como 

                                                 
Unidos da América. Com base na referida regra, as cortes estadunidenses definiram quatro critérios para a 

definição de representação adequada dos interesses: “a) ausência de conflito de interesse entre o representante 

e a classe; b) a natureza representativa da pretensão individualmente formulada pela parte que representa a 

classe; c) a habilidade e a vontade do representante em levar adiante a pretensão da classe; e d) a competência 

do advogado da parte representante”. Ibidem, p. 441. 

180 Ibidem, p. 448. 

181 Para Fredie Didier Jr. e Sofia Temer, “parece possível defender (ainda que com alguma parcimônia) a 

aplicação do art. 932 do CPC/2015 à condução do IRDR, fixando poderes do relator, notadamente no que se 

refere à direção da instrução (inciso I), à intimação do Ministério Público (VII), e ao exercício de outras 

atribuições regimentais (inciso VIII), o que será de especial relevância para a decisão de organização”. 

DIDIER JR., Fredie; TEMER, Sofia. A decisão de organização do incidente de resolução de demandas 

repetitivas: importância, conteúdo e papel do Regimento Interno do Tribunal. In: DIDIER JR., Fredie; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Juspodivm, 2017, p.231-232. 



96 

 

a possiblidade de se realizar sustentação oral no juízo de admissibilidade do IRDR, por 

exemplo, têm sido tratadas pelos regimentos internos dos tribunais locais182. 

O mesmo fato aconteceu com o STJ quando com o julgamento de casos 

repetitivos, de modo que diante de um laconismo da lei que instaurou o referido 

procedimento, o próprio tribunal teve que regulamentar vários aspectos do procedimento, 

tendo feito isso primeiramente com a edição da Resolução 08/2008, e agora após a 

aprovação do CPC/2015, o fez com a mudança em seu Regimento Interno, conforme 

analisado no item 1.3.1 desta tese. 

Do mesmo modo ocorre com a audiência pública. Isto é, diante da 

legislação parca acerca do procedimento a ser adotado nessas audiências, tanto o regimento 

interno dos tribunais quanto o relator do caso desempenham um papel de condutor da 

audiência desde o seu chamamento, passando pela escolha dos participantes, determinação 

das questões procedimentais necessárias para realização da audiência, publicidade, forma 

de garantia da participação e do contraditório. O desenho da audiência pública jurisdicional 

para o julgamento de casos repetitivos encontra limite no próprio desenho institucional 

traçado no CPC/2015 e de forma complementar nos regimentos internos dos tribunais. 

1.4 Conclusões parciais 

Há tempos que o processo civil clássico está se atualizando para um novo 

tipo de processo civil, saindo de uma perspectiva eminentemente individual para uma outra, 

mais coletiva. O processo civil brasileiro da atualidade lida com a tutela coletiva, com a 

tutela individual prestada de forma coletiva, com os precedentes, com o gerenciamento de 

processos, sempre dando ênfase na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional. 

Ao determinar que tribunais seguirão as decisões do STF em controle 

concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante, acórdãos em assunção de 

competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, RE e REsp. repetitivos, 

enunciados de súmulas dos tribunais superiores, e orientação do plenário aos órgãos em 

que estiverem vinculados, o CPC/2015 adota um sistema de precedentes, juntamente com 

um sistema de julgamento de litigância repetitiva. O CPC/2015 ao enfatizar as normas 

processuais fundamentais, ao adotar de certa forma um sistema de precedentes, dando 

                                                 
182 Ibidem, p. 228-229. 
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ênfase à resolução dos casos repetitivos, acaba por modificar de modo substancial a própria 

organização dos tribunais brasileiros e do sistema de justiça como um todo.  

O elemento comum desse sistema de precedentes e do julgamento de 

casso repetitivos é a existência de interesse público maior do que os interesses subjetivos 

envolvidos. O que tem se chamado de objetivação do processo civil, percebida nos 

julgamentos de casos repetitivos, na adoção de uma chamada padronização decisória, 

julgamento de teses, acaba por desaguar em um “processo sem partes”, “frio e neutro em 

relação aos direitos discutidos e, especialmente, ao direito de discutir”183, por meio do qual 

se decidem teses, como se não houvesse interesses e pessoas por trás de tais teses. 

É nesse contexto que surgem as novas perspectivas quanto ao acesso à 

justiça e a consequente necessidade de se repensar a agenda de pesquisa relacionada ao 

tema. Se num primeiro momento de estudos, o acesso à justiça visualizado em uma 

perspectiva comparada se adequava somente à metáfora das três ondas, atualmente é 

necessário ver que o acesso à justiça deve ser colocado na perspectiva da complexidade das 

matérias que o judiciário é chamado a se pronunciar e da complexidade do próprio sistema 

processual.  

As reformas constitucionais e infraconstitucionais de 2004-2015 criaram 

um modelo de resolução de demandas repetitivas, com possibilidade de participação, sem 

atacar problemas maiores do redesenho da tutela coletiva e da legitimidade das partes para 

proposição dessas ações. Talvez por falta de consenso doutrinário, talvez por força dos 

bloqueios do Ministério da Justiça e do Legislativo, conforme ressaltado pelo testemunho 

contundente da professora Ada Pellegrini Grinover. A questão da participação no processo 

e por meio do processo, vista de um modo mais amplo, deve ser repensada nesse contexto 

em que o judiciário e as leis processuais são modificadas. Para dar conta de todas as 

expectativas com relação às suas atribuições, o judiciário deve se pautar pela transparência 

e pelo acesso à justiça, sempre moldado pelas garantias processuais constitucionais. 

Nesse sentido, a abertura para se realizar audiências públicas 

jurisdicionais ganha relevo, tanto pelo fato de serem convocadas para discussão de temas 

importantes, quanto pelo fato de se verificar quais são os procedimentos e qual o papel do 

processo na definição de como se dará esse ato complexo. Assim, o segundo capítulo irá 

                                                 
183 MARINONI, Luiz Guilherme. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. p. 399-419. São Paulo: 

Ed. RT, nov. 2015, p. 410. 
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contextualizar os problemas relacionados à adoção da audiência pública jurisdicional no 

Brasil, conforme passa-se a expor. 
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2 A ADOÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: 

PARTICIPAÇÃO, INSTRUÇÃO E PROCESSO 

Há um crescimento da participação de organizações não-governamentais 

perante tribunais nacionais em vários países, principalmente pela adoção da figura, mais 

comum no common law, do amicus curiae, mesmo naqueles países ditos de filiação ao civil 

law. Além desse fato, também nas cortes internacionais, tais como a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (Corte IDH) e a Corte Europeia de Direitos Humanos, tem sido 

admitida a participação de tais atores, além da realização de audiências públicas.1 O 

argumento para a intervenção desses atores é de que desse modo pode-se diminuir o déficit 

de participação e de legitimidade no âmbito das decisões proferidas no direito nacional e 

internacional. Assim, apesar de não ser inicialmente uma prática comum nos países do 

chamado civil law, foi de certa forma regulamentada a atuação de amicus curiae para que 

estes apresentem seus briefs, além de terem sido colocadas outras formas de participação 

de interessados, isto é, daqueles que apresentam certos interesses institucionais ligados ao 

caso em julgamento. 

O presente capítulo trata da audiência pública jurisdicional, 

demonstrando como foi inserida no dia a dia do judiciário brasileiro, tanto em um contexto 

de participação do destinatário na decisão final a ser tomada, como no sentido de instrução 

processual, conforme previsto inicialmente no controle de constitucionalidade brasileiro. 

Para cumprir esse objetivo, o capítulo desenvolve-se em quatro seções distintas. Na 

primeira, são feitas considerações mais gerais acerca da utilização de audiências públicas 

em outros poderes que não o judiciário, verificando-se como são tratadas algumas questões 

e objetivos, que oscilam entre a participação popular, a análise de questões técnicas e o 

modo pelo qual tais debates e informações devem ser considerados na decisão a ser tomada. 

Na sequência, segunda seção, são analisadas experiências do direito 

comparado numa perspectiva histórico-funcional. São definidos e considerados quais 

foram os problemas e as soluções encontradas na atuação do amicus curiae, com foco 

principalmente na Suprema Corte dos Estados Unidos. Em seguida, é analisada a 

experiência da Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina (Corte Suprema de Justicia 

                                                 
1 Sobre o tema, analisando a questão do amicus curiae como um fenômeno global, sendo adotado nos países 

do civil law e nos tribunais internacionais: KOCHEVAR, Steven. Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions. 

The Yale Law Journal. Vol. 122, n. 6, abril 2013, pp. 1653-1669. 
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de la Nación Argentina), que adotou a prática de realização de audiências públicas, ao lado 

da possibilidade de intervenção do amicus. A análise do direito comparado, do modo 

proposto neste item, tem a finalidade de  verificar quais foram as experiências de uma corte 

que lida há bastante tempo com o amicus curiae, bem como a de outra que adotou mais 

recentemente tanto a possibilidade de intervenção dos amici, quanto a da realização de 

audiências públicas, de modo que esta análise pode ser interessante para antever problemas 

e propor soluções para o caso brasileiro. 

Já a terceira seção deste capítulo diz respeito à adoção pelas leis 

brasileiras do amicus curiae. Verifica-se como a lei processual passou de uma possibilidade 

de intervenção, chamada pela doutrina de intervenção especial, no âmbito do controle 

concentrado de constitucionalidade - abrangendo a intervenção nos tribunais superiores – 

tanto em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida a serem julgados pelo 

STF, como em recursos especiais repetitivos no STJ – para uma regulamentação mais 

aberta com relação ao tema, do modo como foi definido no art. 138, do Código de Processo 

Civil, de 2015. 

Ainda nessa terceira seção, analisa-se como se deu a evolução das leis 

processuais que permitem aos tribunais convocarem audiências públicas para oitiva de 

experts e da sociedade em geral, relacionando o tema com a intervenção realizada pelo 

amicus curiae, principalmente pelo fato de parcela da doutrina entender que se tratam de 

instrumentos com finalidades semelhantes. Além disso, são abordadas questões mais 

procedimentais com relação às semelhanças e diferenças que existem entre a participação 

do amicus e a participação que ocorre em audiências públicas, com atenção a seus reflexos 

e suas aplicações no direito processual civil. 

Na quarta seção deste capítulo, apresenta-se a experiência do Supremo 

Tribunal Federal, a partir de uma revisão de literatura de estudos empíricos já realizados, 

complementada com uma análise dos documentos disponíveis no site daquele tribunal 

sobre as audiências públicas mais recentes. Demonstra-se como tribunal regulamentou o 

tema e as questões que pesquisadores em direito, principalmente do direito constitucional, 

têm feito com relação a essa prática do STF. Por fim, são trazidas algumas experiências de 

realização de audiência pública perante o sistema de justiça brasileiro como um todo, 

verificando-se como têm sido adotadas as audiências públicas jurisdicionais, além de serem 

apresentadas as conclusões parciais deste capítulo. 
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2.1 Considerações gerais sobre a audiência pública em processos decisórios: entre 

instrução, participação e legitimidade 

A questão de como o executivo e o legislativo brasileiros lidam com os 

vários mecanismos e arranjos institucionais que permitem uma maior participação popular 

ainda é vista de forma fragmentária e ausente de sistematização pelos estudiosos do direito.2 

Diferentes arranjos legais nos vários níveis determinam questões cruciais para se definir o 

processo decisório de cada instituição, que estabelece, por exemplo, quem pode participar, 

quando a participação é necessária, qual o grau de vinculação entre a participação e a 

decisão tomada, quem coordena as discussões, entre outras questões.3  

A audiência pública é um desses vários instrumentos de participação da 

sociedade civil em geral, tanto de expertos nos diversos temas quanto da população afetada 

pela decisão a ser tomada. As formas direta e indireta de a sociedade como um todo 

participar das decisões a serem tomadas pelo Estado têm sido vistas como um meio de se 

aumentar tanto a eficiência dos atos administrativos, quanto a transparência nos processos 

decisórios em geral.4  

No âmbito da administração pública, por exemplo, isso se dá por meio de 

“institutos de participação popular”.5 Tais institutos permitem a leigos e expertos 

                                                 
2 COUTINHO, Diogo R.; KIRA, Beatriz; LESSA, Marília Rolemberg; ALMEIDA DE CASTRO, Henrique. 

Participatory democracy and law-making in contemporary Brazil. The Theory and Practice of Legislation. 

Ano 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1407073. Acesso em 28/12/2017. 

3 Diogo Coutinho et al. definem as questões relativas a “who can participate, when participation may happen, 

which issues are at stake and which are not, which discussion and decision-making procedures are adopted, 

who coordinates them, and what kinds of decisions can be made and who can change existing rules”. Ibidem. 

4 No âmbito do Ministério Público, por exemplo, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 

8.625/93, em seu art. 27, parágrafo único, inc. IV, possibilita a convocação de audiências públicas. Também 

a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de São Paulo, por exemplo, traz em seu art. 113, que “O 

inquérito civil instaurado para apurar violação de direito assegurado nas Constituições Federal e Estadual, ou 

irregularidade nos serviços de relevância pública poderá ser instruído através de depoimentos colhidos em 

audiência pública.” A Resolução nº 82/2012 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) traz as 

disposições sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. Já a 

Resolução nº 86/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), traz disposições sobre 

a realização do inquérito civil determinando que este pode ser instruído com peças, depoimentos e 

informações colhidas em audiências públicas. Sobre a realização da audiência pública pelo Ministério 

Público, ver: MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: Investigações do Ministério Público, compromissos 

de ajustamento e audiências públicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 399-410. Também a Defensoria 

Pública tem a função de convocar “audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções 

institucionais”, conforme art. 4º, inc. XXII, da Lei Complementar nº 80/1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009. 

5 Para Marcos Perez, esses seriam os “instrumentos legalmente previstos que possibilitam aos administrados, 

direta ou através de representantes escolhidos especificadamente para este fim, tomar parte na deliberação, 

na execução ou no controle das atividades desenvolvidas pela Administração Pública, com o objetivo de 

tornar mais eficiente a atuação administrativa e dar efetividade aos direitos fundamentais, por meio da 
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participarem da formulação das decisões estatais por meio de consultas e audiências 

públicas, conselhos de política públicas, conferências nacionais, modelos de orçamento 

participativo, ouvidorias, entre outros, de modo a exercerem o controle do processo 

decisório da administração pública.6 

Apesar desse objetivo mais amplo de participação, alguns estudos 

atentam para o fato de que, principalmente no âmbito da administração pública, “não 

obstante serem mecanismos que visem operacionalizar a democracia participativa”, as 

audiências públicas “têm se transformado, praticamente, em mecanismos de declaração de 

nulidades de ações governamentais quando fazem parte de algum processo cuja decisão 

não agrada a quem as contesta”.7 Isso porque, em alguns casos, a realização da audiência 

pública é uma “condição de validade do processo administrativo em que está inserida”.8 

Desse modo, ao não se realizar a audiência pública no processo administrativo, ou, ainda, 

nos casos em que a referida audiência é realizada, mas seu conteúdo não é objeto de 

consideração por parte da administração, a correspondente decisão administrativa estará 

viciada. Já em outros casos, mesmo sendo facultada à administração pública a realização 

da audiência pública, ainda assim resiste a questão acerca de como as participações 

realizadas em audiência devem ser consideradas na motivação dos atos administrativos.9 

Eduardo Bim entende que o fundamento jurídico para a realização de 

audiência pública perante a administração pública não está no direito ao devido processo 

                                                 
colaboração entre a sociedade e a Administração, da busca de adesão, do consentimento e do consenso dos 

administrados e, afinal, da abertura e transparência dos processos decisórios”. PEREZ, Marcos Augusto. A 

administração pública democrática: institutos de participação popular na administração pública. Belo 

Horizonte: Fórum, 2004, p. 96. 

6 Conforme Eduardo Bim: “[...] o controle efetuado pelas consultas e audiências públicas é exatamente o 

controle-fiscalização, no qual o dirigismo da atividade estatal é controlado pela influência. Mais 

recentemente, com o surgimento do dever de motivar os atos estatais, a influência exercida pela audiência 

pública foi qualificada porque o estado deve considerar, motivadamente, as opiniões populares recolhidas nos 

processos de auscultação popular”. BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, p. 46. 

7 Ibidem, pp. 21-22. 

8 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo Henrique. As audiências públicas e o processo administrativo 

brasileiro.  Revista de Informação Legislativa. Ano 34 n. 135, Brasília, jul./set. 1997, p. 278. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/280/r135-31.pdf>. Acesso em 12/06/2017. 

9 Não obstante, Fábio Gomes dos Santos adverte que há casos em que “uma audiência pública pode passar de 

facultativa a obrigatória, ou vice-versa, caso presentes condicionantes particulares”. SANTOS, Fábio Gomes 

dos. Audiência públicas no direito administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015, pp. 

16-117. O exemplo que o autor dá é com relação à Resolução nº 09/1987, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que faculta ao órgão ambiental a realização de audiência pública, tornando-se esta 

obrigatória quando ocorra a solicitação por “entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou 

mais cidadãos” (Resolução nº 09/1987, do CONAMA, Art. 2º). 
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legal, ampla defesa ou contraditório, não existindo uma cláusula constitucional que exija a 

sua realização. Para o referido autor, trata-se de um “direito baseado em mera previsão 

legal, seja por previsão expressa específica para os casos de sua realização obrigatória, seja 

por previsão expressa genérica para os casos de realização facultativa”,10 nos termos do art. 

32, da Lei nº 9.784/1999, que trata da instrução no processo administrativo no âmbito da 

administração pública federal.11 O autor enfatiza ainda que o referido art. 32 dispõe que “a 

juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo”.  

Ainda, antes da aprovação da Lei nº 9.784/1999, Gustavo Justino de 

Oliveira declarava que o objetivo das audiências públicas no processo administrativo 

brasileiro era de “tornar efetivo o direito de defesa dos cidadãos, o direito de opinar e ser 

ouvido, quando a situação envolva direitos coletivos e difusos”,12 com fundamento na 

Constituição Federal, tanto pelo direito de informação (art. 5º, inc. XXXIII), quanto pelas 

garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inc. LV), que compõem 

o devido processo legal. 

O professor da Faculdade de Direito da USP/Ribeirão Preto, Thiago 

Marrara, destaca alguns riscos ligados à realização de audiências públicas com enfoque 

naquelas realizadas perante a administração pública. É importante ter em mente tais riscos 

com relação às audiências públicas acontecidas em qualquer esfera, ainda que o comentário 

do professor Marrara tenha sido dirigido à prática do direito administrativo. São 

apresentados, pelo autor, como problemas:  

(a) os custos financeiros de participação; (b) os custos técnicos de 

participação; (c) o risco de captura do agente público por fortes grupos 

políticos, sociais ou econômicos; (d) a tensão existente entre os interesses 

                                                 
10 BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 57. 

11 Ao se referir aos artigos 31 a 33 da Lei nº 9.784/99, Scarpinella Bueno defende que em todos esses casos, 

“os ‘interessados’ a que se referem os dispositivos de lei podem e devem ser entendidos como o mesmo 

amicus curiae de que temos falado até aqui, embora, ainda, carente de sua sistematização peculiar. E com 

uma vantagem: não obstante aqueles ‘terceiros’ não sejam identificados, rotulados, nominados de amicus 

curiae, sua função de colaborador, de auxiliar, de viabilizar uma melhor decisão a respeito de questões 

complexas, que escapam do juízo do julgador (mesmo que essa função esteja nas mãos de um 

‘administrador’), é claríssima naqueles textos de lei”. BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no 

processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 103. 

12 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo Henrique. As audiências públicas e o processo administrativo 

brasileiro.  Revista de Informação Legislativa. Ano 34, n. 135, Brasília, jul./set. 1997, p. 280. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/280/r135-31.pdf>. Acesso em 12/06/2017. 
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manifestados em audiências e os interesses do povo expressos em lei e 

(e) o risco de uso simbólico da participação pelo administrador público.13 

 

Mais recentemente, um debate pode servir como exemplo da 

problemática existente na realização de audiências públicas no âmbito da administração 

pública. Com a aprovação da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, foi instituído o 

Estatuto da Metrópole, estabelecendo diretrizes gerais para as políticas públicas de 

interesse comum nas regiões metropolitanas, de modo a garantir uma atuação em conjunto 

dos entes da Federação nessas regiões, em uma governança interfederativa (art. 6º, Lei nº 

13.089/2015).  

A lei estabelece, então, que deverá ser aprovada por lei estadual a criação 

de um “Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado” (PDUI), como um dos instrumentos 

para regulamentar o desenvolvimento urbano integrado, definindo o modo pelo qual se dará 

o planejamento e execução das ações naquelas regiões metropolitanas. A lei prevê que na 

elaboração e na fiscalização desse PDUI, será assegurada a “promoção de audiências 

públicas e debates com a participação de representantes da sociedade civil e da população” 

(art. 12, §2º, I, da Lei nº 13.089/2015), além da publicidade dos documentos e informações, 

e do acompanhamento pelo Ministério Público. A lei, inicialmente, ainda previa que as 

audiências públicas deveriam ocorrer em todos os municípios da região. Aquele 

Governador de Estado ou agente público que não adotar as providências necessárias para 

aprovação do PDUI incorrerá em ato de improbidade administrativa (art. 21, Lei nº 

13.089/2015). 

Entretanto, diante do fato de que até o prazo estabelecido pela Lei do 

Estatuto da Metrópole ainda não tinham sido aprovados os PDUI na maioria das regiões 

metropolitanas, nem tinham avançado além dos Termos de Referência para elaboração do 

referido plano de desenvolvimento, foi editada a Medida Provisória nº 818, de 2018, com 

a finalidade de adequar o prazo para providências e aprovação do PDUI. Além disso, a MP 

nº 818 modificou a legislação federal, determinando que as audiências públicas não 

precisam ser realizadas em todos os municípios que compõem a região metropolitana, 

devendo ocorrer segundo os critérios estabelecidos pela instância colegiada da região 

metropolitana com representante da sociedade civil, instância esta que tem o dever de 

elaborar o PDUI e enviar à assembleia estadual para aprovação da lei. 

                                                 
13 MARRARA, Thiago. Prefácio. In: BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014, pp. 7-8. 
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O que se percebe desse exemplo é a constatação dos riscos apontados 

pelo professor Thiago Marrara. A estrutura de governança necessária para elaboração do 

plano de desenvolvimento, o procedimento a ser adotado, assim como a necessidade de se 

saber quem arcará com os custos para a elaboração desse plano, são questões anteriores à 

própria realização das audiências públicas, mas são de fundamental importância. O fato de 

a redação inicial da Lei do Estatuto da Metrópole ter assegurado a realização de audiências 

públicas em todos os Municípios integrantes da unidade territorial faria com que, caso não 

fossem realizadas as audiências em todos os Municípios de cada região metropolitana, o 

plano elaborado e aprovado pudesse ser questionado judicialmente. Esse caso exemplifica 

bem algumas das questões envolvidas na convocação e nos desdobramentos que a 

audiência pública pode ter na administração pública, a depender de como a legislação 

determine a sua realização. 

Além disso, é importante analisar quais as funções que podem ser 

exercidas pelas audiências públicas administrativas. Para o professor Antonio do Passo 

Cabral, as audiências públicas administrativas, além das funções de dar legitimidade, 

conscientizar, dar transparência e promover a participação, apresentam três efeitos 

processuais importantes. As funções processuais da audiência pública seriam: (i) imposição 

de um ônus argumentativo à administração pública; (ii) acertamento fático, tanto com efeito 

probatório da audiência em si e das questões discutidas, quanto do desestímulo à litigância; 

e (iii) atuação do princípio do contraditório, este entendido numa compreensão moderna 

como o direito de influenciar a formação da decisão estatal.14 

Dessa forma, a discussão no âmbito do direito administrativo está ligada 

tanto à necessidade/faculdade de realizar uma audiência pública, quanto às questões 

relacionadas a quem pode participar e à definição de qual o ônus argumentativo que o 

tomador da decisão terá que se desincumbir no momento de externar sua decisão. Seguindo 

o princípio constitucional da publicidade da administração pública e conforme uma 

interpretação dos artigos 34 e 50, da Lei nº 9.784/1999, deve-se divulgar a motivação dos 

atos administrativos na decisão estatal final. Assim, os fundamentos que levaram a tomar a 

decisão, aceitando ou rejeitando o que foi apresentado nas audiências públicas realizadas 

                                                 
14 CABRAL, Antonio do Passo. Efeitos processuais da audiência pública no procedimento administrativo. 

Boletim Científico da ESMPU, Brasília, a. 6 – n. 24/25, p. 41-65 – jul./dez. 2007, pp. 202-213. 
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deve ser divulgado.15 Na verdade, a questão é saber quando uma audiência é necessária, 

quem pode participar e quais as consequências dessa participação na decisão final a ser 

tomada.16 

Da mesma forma que acontece com o executivo e com o legislativo, 

perante o sistema de justiça, não há uma sistematização acerca das audiências públicas 

jurisdicionais, com definição clara de regras que estabeleçam quem deve ser ouvido, como 

deve ser ouvido, em quais casos é necessária a oitiva de experts e do público interessado 

nas decisões, entre outras questões fundamentais. Além disso, há uma certa confusão e 

sobreposição acerca da atuação do amicus curiae e da realização de audiências públicas 

jurisdicionais, tema acerca do qual passa-se a expor. 

2.2 Direito comparado: amici curiae e audiência pública nos Estados Unidos e na 

Argentina 

Para alguns pesquisadores, são parecidas as funções desempenhadas pelo 

amicus curiae e pela audiência pública jurisdicional. Isso porque entendem que os dois são 

instrumentos por meio dos quais o magistrado pode descobrir outros pontos de vista e 

interesses, além de promover o debate do tema por outros atores.17 Para verificar a diferença 

eventualmente existente entre os dois institutos, iremos resgatar a função que o amicus 

curiae vem exercendo principalmente no direito norte-americano, analisando quais foram 

os debates, os problemas e as soluções adotadas pelo sistema judicial, com enfoque na 

Suprema Corte daquele país. Na sequência, traremos a experiência da Suprema Corte da 

                                                 
15 Eduardo Bim defende que o artigo 34 da referida Lei impõe que “se publique que existe resposta e que ela 

está à disposição dos interessados na repartição pública e/ou em certo site”. BIM, Eduardo Fortunato. 

Audiências públicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 96. 

16 Eduardo Bim entende que “é impróprio falar em resultado de audiência pública, uma vez que nela não se 

vota sim ou não, apenas se colhem sugestões, opiniões e comentários do cidadão. Ainda que alguns cidadãos 

sejam contra a possível medida estatal a ser tomada, a pluralidade de pontos de vista sobre o tema discutido, 

a ausência de cidadania em sentido estrito (capacidade eleitoral ativa), o que permitiria alcançar a vontade 

geral, impedem que se possa ter algum resultado, do ponto de vista jurídico.” BIM, Eduardo Fortunato. 

Audiências públicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 85. 

17 O estudo coordenado por Vanice Regina do Valle destaca que “há uma significativa zona de interseção 

entre as figuras do amicus curiae e aquela da audiência pública – ao menos no que toca ao objetivo da 

admissão do ingresso no feito. Numa e noutra hipótese, o que se deseja é a ampliação do debate, com a 

participação de outros agentes, que não os integrantes formais da relação processual, que possam agregar, por 

sua representatividade ou expertise, dados relevantes à solução da demanda. [...] Ambos os institutos vêm 

sendo vistos pela Corte como mecanismos promotores do diálogo com a sociedade”. VALLE, Vanice Regina 

Lírio do (coord.). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 

60. 



107 

 

 

 

Argentina, que adotou o instrumento das audiências públicas para discussão do caso 

judicial a ser julgado e ainda admitiu a possibilidade de intervenção por meio de amicus 

curiae, servindo para uma possível troca de experiências com o Supremo Tribunal Federal 

brasileiro e como contraponto à prática instaurada perante as cortes brasileiras em geral. 

O direito comparado pode funcionar com uma ferramenta para 

compreender as diferenças e semelhanças entre diversos sistemas legais, seja em uma 

perspectiva de macro comparação, seja em uma perspectiva de micro comparação. Além 

disso, a metodologia do direito comparado pode ter a capacidade de ser um elemento 

subversivo,18 capaz de dar outras visões ao operador do direito acerca do modo pelo qual o 

sistema legal está colocado em seu próprio país. Na medida em que o pesquisador se depara 

com uma certa contingência histórica, pode-se pensar em outras possibilidades para a 

solução de problemas que se encontram na sociedade atual, tanto por meio de reformas 

legais, quanto por meio de mudanças conceituais e de compreensão do modo de 

funcionamento do próprio sistema.  

Assim, longe de ansiar tomar uma posição exclusivamente importadora 

dos institutos e práticas de outros ordenamentos jurídicos, o objetivo da comparação 

realizada neste tópico é principalmente ajudar na compreensão de alguns elementos e de 

algumas concepções que estão em torno da adoção da figura do amicus curiae e da 

audiência pública, analisando problemas e soluções encontradas na prática das cortes com 

relação a esses dois instrumentos, que podem jogar luzes nas questões e críticas que vêm 

sendo colocadas acerca dessa prática no direito brasileiro.19 A escolha da comparação com 

os Estados Unidos da América e com a Argentina se deu pelo fato de que os referidos países 

têm experiências importantes no desenvolvimento tanto do instrumento dos amici, 

principalmente nos Estados Unidos, quanto da previsão da audiência pública e da atuação 

do amicus, no caso da Argentina. 

                                                 
18 Para o professor Fletcher, “By becoming aware of linguistic and philosophical differences, web can 

generate a sense of our historical contingency. We could have evolved in a different way. The way things are 

is the way they must be. And if we can understand the roots of our resistance to change, perhaps reforms 

become thinkable”.  FLETCHER, George. Comparative Law as a Subversive Discipline. The American 

Journal of Comparative Law, vol. 46, 1998, p. 700. 

19 O professor Rodolfo Sacco, da Universidade de Turim, explica que o método do direito comparado é 

“founded upon the actual observation of the elements at work in a given legal system”. SACCO, Rodolfo. 

Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II). The American Journal of 

Comparative Law, Vol. 39, No. 1 (Winter, 1991), p. 25). Já o professor Ugo Mattei, da Faculdade de Direito 

de Hastings, na California, define o direito comparado como “a method, or a variety of methods, used to 

compare different bodies of law”. MATTEI, Ugo. Some Realism about Comparativism: Comparative Law 

Teaching in the Hegemonic Jurisdiction. The American Journal of Comparative Law, vol. 50, 2002, p. 87.  
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2.2.1 Da amizade para a litigância: o amicus curiae nos Estados Unidos 

A figura do amicus curiae representa um exemplo de uma “instituição 

legal evoluindo e desenvolvendo enquanto mantém identidade superficial com o 

passado”.20 A história da figura do amicus se baseia em um simples princípio, o da 

flexibilidade.21 Essa flexibilidade tem permitido ao judiciário, principalmente o norte-

americano, encontrar “soluções informais para problemas que a corte encontra devido à 

natureza do sistema judicial”.22 

Um dos maiores problemas do sistema adversarial do common law é a 

representação de terceiros no processo, que não é “um problema que permite uma resposta 

nem rápida nem fácil. Pelo contrário, as dificuldades persistiram durante os séculos, e a 

regra foi se desenhar dispositivos mais para mitigar do que para curar”.23 Isso porque pela 

adoção de um sistema federal complexo e de um sistema de precedentes (stare decisis et 

quieta non movere), bem como pela possibilidade de existência de ações coletivas e ações 

que discutam políticas públicas, muitos interessados ou expertos nas matérias em 

julgamento não estariam representados na ação original ou ainda no precedente a ser 

firmado.24 Para resolver esse problema, entre outras soluções adotadas no decorrer do 

tempo, houve o alargamento do amicus curiae nos Estados Unidos da América, mudando 

a feição que esta figura tinha originariamente no direito inglês.25 

                                                 
20 KRISLOV, Samuel. The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy. The Yale Law Journal, vol. 

72, no. 4, 1963, p. 720. 

21 LOWMAN, Michael K. The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin after the Friends Leave, 

41 Am. U. L. Rev. 1243, 1300, 1992, p. 1247. 

22 No original: “Historically, the amicus functioned as a means of providing judicial flexibility. The amicus 

curiae provided an informal solution to problems the court encountered due to the nature of the judicial 

system.” Ibidem, p. 1288. 

23 No original, “The problem of representation of third parties in a common law suit (and, for that matter, in 

equity proceedings in class suits where large numbers are involved) is one that does not permit either a quick 

or easy solution. On the contrary, the difficulties have persisted through the centuries, and devices designed 

to mitigate rather than cure have been the rule.” KRISLOV, Samuel. Op Cit., pp. 694–721. 

24 Analisando a questão no direito brasileiro, Scarpinella Bueno, ainda em 2012, defendia que “a prévia oitiva 

da sociedade civil organizada e do próprio Estado, em suas diversas órbitas de interesse, para fixar da melhor 

maneira possível (entendida esta expressão no seu sentido comum e amplo) o conteúdo do 'precedente 

jurisdicional' não pode mais ser olvidada. O que os tribunais decidem hoje vincula procedimental e 

substancialmente o que se decidirá amanhã. É esta uma tendência inegável das alterações que, há mais de 

quinze anos vêm sendo feitas no direito processual civil brasileiro”. BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus 

curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

39. 

25 Antonio do Passo Cabral enfatiza que apesar de alguns autores entenderem que as origens do amicus curiae 

está no direito romano, “foi certamente no direito norte-americano que a figura interventiva desenvolveu-se”.  

CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de direito Administrativo. Vol. 234. Rio de Janeiro, Out./Dez., 2003, p. 114. Para uma visão histórica 
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No common law inglês, nos idos dos setecentos e oitocentos, a função do 

amicus foi se moldando em casos adversariais, de modo que o amigo da corte indicava 

questões diversas para os tribunais, por exemplo a existência de um processo fraudulento 

ou, ainda, que o processo pode excluir direitos de terceiros por meio de um conluio.26 O 

objetivo era que o amicus pudesse ajudar a corte ao chamar atenção para “erros manifestos, 

informando o falecimento de uma das partes e para leis existentes e apropriadas”.27 

Contudo, o papel desempenhado pelos amici curiae foi radicalmente modificado 

posteriormente.  

Já nos Estados Unidos, em razão da existência de uma jurisdição federal 

conjuntamente com outras jurisdições estaduais, os problemas relacionados à questão da 

representação dos interesses de terceiros aumentaram. Apesar disso, apenas em 1812 é que 

o amicus curiae de fato foi permitido pela Suprema Corte norte-americana. Trata-se da 

possibilidade de participação do Attorney General no caso The Schooner Exchange v. 

McFadden. Os juízes da Suprema Corte decidiram acerca da interpretação dos costumes 

do direito internacional em um caso que versava sobre a soberania dos navios de guerra de 

países que estão em paz com os Estados Unidos. A participação do Attorney General nesse 

caso foi dada a título de “sugestão” para a corte.28 

Anos depois, no caso Green v. Biddle, de 1823, discutia-se também na 

Suprema Corte a exploração de terras no Estado de Kentucky, sem representação alguma 

por parte dos interesses do referido Estado. Sob o fundamento de que os interesses de várias 

pessoas daquele Estado não foram levados em conta na decisão, o senador Henry Clay se 

apresentou perante a Suprema Corte requerendo uma nova audiência. Seu argumento era 

de que essa nova audiência se mostrava necessária para que os interesses que não haviam 

sido representados anteriormente fossem levados em consideração pelos juízes.29  

                                                 
sobre as origens do amicus curiae, ver especificadamente: ANGELL, Ernest. The Amicus Curiae American 

Development of English Institutions. The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 16, No. 4 (Oct., 

1967), pp. 1017-1044. SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi 

non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano LI, n. 3, setembro de 1997, p. 679-

698. BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 111-128. 

26 KRISLOV, Samuel. The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy. The Yale Law Journal, vol. 

72, no. 4, 1963, p. 697.  

27 Ibidem, p. 695. 

28 Ibidem, p. 695. ANGELL, Ernest. The Amicus Curiae American Development of English Institutions. The 

International and Comparative Law Quarterly. Vol. 16, No. 4 (Oct., 1967), p. 1018. 

29 KRISLOV, Samuel. Op. Cit., pp. 702-703. 
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O papel desempenhado por Clay nesse caso parece um pouco diferente 

daquele desempenhado no common law inglês pelos amigos da Corte, pois visava defender 

a participação de um Estado perante a Suprema Corte. Apesar de se poder considerar que 

o senador Clay se apresenta perante a Corte para informar um erro, também acaba por 

defender os interesses do Estado de Kentucky, de modo que ele mesmo foi o porta-voz de 

tais interesses na segunda audiência designada após a sua própria intervenção.30 

Com o tempo, tanto os interesses governamentais dos Estados Unidos da 

América, geralmente pela pessoa do Attorney General, quanto os interesses privados mais 

diversos passaram a ser representados por meio da figura do amicus curiae. No começo da 

experiência dos EUA, nem a lei nem os magistrados delimitaram objetivamente o que eram 

os amici. Ou seja, não se definiu com precisão quem poderia ser admitido nessas condições, 

como deveria proceder, quais questões poderia discutir, entre outras definições 

importantes. Ao mesmo tempo em que havia uma certa discrição judicial ligada a essa 

figura, também havia uma certa flexibilidade para se admitir pessoas nessa qualidade.31 Por 

se tratar o tema da admissibilidade do amicus mais como uma questão de bondade do que 

como um direito de fato, havia uma certa aversão a se delimitar de forma clara quais seriam 

os limites e as possibilidades de se aceitar o amicus curiae.32 

A primeira regra adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América acerca do amicus curiae se deu no ano de 1937, tendo recebido modificações nos 

anos seguintes. Até 1937, os pedidos de ingresso como amicus curiae perante a Suprema 

Corte eram feitos diretamente à Corte, de modo que o crescimento desse tipo de pedido 

levou os Juízes a aprovarem uma regra estabelecendo os requisitos para que alguém ou 

alguma entidade requeresse a participação nessa qualidade. Para diminuir a carga de 

trabalho referente à análise dos pedidos de vários amici, foram estabelecidas regras que 

determinavam que aqueles que pretendessem se apresentar à Suprema Corte como tal 

                                                 
30 “Clay's role in Green was dissimilar to the common law's amicus device. Instead, Green's amicus device 

resembled a modern day intervening party. It appears that the flexibility of the amicus concept continued to 

play a role in its use”. LOWMAN, Michael K. The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin 

after the Friends Leave, 41 Am. U. L. Rev. 1243, 1300, 1992, p. 1255. 

31 No original, “Inasmuch as permission to participate as a friend of the court has always been a matter of 

grace rather than right, the courts have from the beginning avoided precise definition of the perimeters and 

attendant circumstances involving possible utilization of the device. This, of course, increases judicial 

discretion, while it concomitantly maximizes the flexibility of the device.” KRISLOV, Samuel. The Amicus 

Curiae Brief: From Friendship to Advocacy. The Yale Law Journal, vol. 72, no. 4, 1963, pp. 694–721. 

32 GARCIA, Ruben J. A democratic theory of amicus advocacy. Florida State University Law Review, vol. 

35, n. 2, inverno/2008, p. 321 
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deveriam ter o consentimento das partes para que fossem admitidos. Se não obtivessem o 

consentimento, deveriam fazer um pedido à Suprema Corte.33  

Esse alargamento do uso do amicus se deu pelo fato de que o sistema 

judicial norte-americano estava baseado inicialmente em uma litigância bipolar, por meio 

da qual aquilo que é levado ao julgamento do poder judiciário diz respeito unicamente aos 

sujeitos envolvidos no processo judicial.34 Se, de um lado, a intervenção do amicus curiae 

pode trazer ao conhecimento do tribunal interesses que não coincidem com aqueles das 

partes originárias da causa, mas que são afetados pelo julgamento da causa em si; de outro, 

o amigo da corte pode trazer ao conhecimento dos juízes interesses mais abrangentes, de 

ordem econômica, social ou psicológica daqueles fatos controversos, de modo que a 

decisão a ser proferida seja mais qualificada por ter o tribunal acesso a maiores informações 

e a diferentes pontos de vista.35  

Motivo pelo qual é necessário compreender o amicus curiae como uma 

“ferramenta que tem a finalidade de tutelar os interesses não representados no processo, 

mas também situado em uma posição tal que pode ser afetado com maior ou menor 

intensidade pelos efeitos da decisão”.36 O amicus passa de uma “encarnação neutra e 

amorfa da justiça”, conforme era utilizado no common law inglês nos setecentos e 

oitocentos, para um “participante ativo na luta do grupo de interesse”. Sem deixar de se 

afirmar a flexibilidade da figura do amicus no decorrer da experiência norte-americana, é 

possível dizer que ela acaba movendo-se da “neutralidade para o partidarismo, da amizade 

para a advocacy”.37 O amicus não é mais visto como um amigo, mas sim como um 

“lobista”, um “advogado” ou ainda um “defensor daqueles que não têm poder político”.38 

                                                 
33 ANGELL, Ernest. The Amicus Curiae American Development of English Institutions. The International 

and Comparative Law Quarterly. Vol. 16, No. 4 (Oct., 1967), p. 1023. 

34 Elisabetta Silvestri destaca esse ponto: “la adjudication viene concepita come un fenomeno che coinvolge 

ed interessa únicamente le parti e rispetto al quale tutti gli altri soggetti sono, per definizione, ‘undesired 

intermeddlers’, anche quando, poer avventura, possano vantare dirissi o interessi che potrebbero essere 

pregiudicati dall’esito della controversia”. SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento per la 

tutela degli interessi non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano LI, n. 3, 

setembro de 1997, p. 684. 

35 Ibidem, p. 696. 

36 No original: “come strumento finalizzato alla tutela di interessi non rappresentati nel processo, ma 

comunque situati in posizione tale da essere toccati più o meno intensamente dagli effetti della decisione”. 

Ibidem, p. 679. 

37 KRISLOV, Samuel. The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy. The Yale Law Journal, vol. 

72, no. 4, 1963, p. 704. 

38 LOWMAN, Michael K. The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin after the Friends Leave, 

41 Am. U. L. Rev. 1243, 1300 (1992). 
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Pode-se adotar, de forma mais genérica, três categorias distintas de amici 

curiae: (i) os que são representantes dos interesses governamentais (governo federal, 

estadual, condados, municípios, agências governamentais e outros órgãos); (ii) aqueles que 

são organizações privadas e representam interesses profissionais e outras associações 

profissionais (tais como empregados, empreendedores, comerciantes, associações de 

advogados e outras); e (iii) inúmeras outras associações e entidades privadas, que se 

organizam para falar em nome de interesses públicos mais amplos, que não estão ligados 

aos interesses governamentais e não estão ligados aos interesses profissionais (igrejas e 

órgãos religiosos; grupos de minorias, pacifistas, consumidores, etc.).39  

Com o aumento no número de pedidos de amici, principalmente dos 

chamados amici privados, outro desenvolvimento importante na experiência norte-

americana se deu em relação ao modo de apresentação dos pedidos de ingresso de amicus 

curiae. Além desse aumento numérico, havia um temor de que a análise de peças extensas 

desses pedidos de ingresso pudesse fazer com que as causas demorassem mais tempo para 

serem julgadas. Justamente por isso, as regras foram modificadas de modo que os entes 

privados que pretendam atuar como amicus declarem na peça quem têm a aprovação das 

partes e ainda apresentem seus pedidos de forma resumida.40 

Estudos mais recentes sobre a atuação dos amici curiae perante a 

Suprema Corte Norte-americana demonstram que há uma tendência de aumento tanto do 

número de pedidos recebidos com essa finalidade, quanto do número de citação nas 

decisões proferidas das peças subscritas pelos amici. Esses estudos indicam que, apesar de 

ter a Suprema Corte julgado menos casos nos últimos anos, há uma crescente influência 

dos amici curiae, que se dá principalmente na escolha dos casos que de fato serão 

analisados por aquela Corte.41  

                                                 
39 ANGELL, Ernest. The Amicus Curiae American Development of English Institutions. The International 

and Comparative Law Quarterly. Vol. 16, No. 4 (Oct., 1967), p. 1021. 

40 Scarpinella Bueno elucida que a Rule 29 das Federal Rules of Appellate Procedure determina que a “petição 

do amicus deve descrever qual é o seu interesse e justificar a conveniência de seu ingresso em juízo, dentre 

outros aspectos formais. A petição não poderá ultrapassar a metade de páginas autorizadas às manifestações 

das próprias partes. O amicus deve se manifestar, no máximo em 7 dias depois da apresentação das razões da 

parte, a não ser que o tribunal decida diferentemente.” BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no 

processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 124. 

41 O estudo de Caldeira e Wright sobre a variedade de amicus curiae perante a Corte Suprema dos EUA 

destaca que “[…] participation as amicus curiae is not restricted to decisions ‘on the merits’. We found that 

roughly 30% of all amicus activity occurs on petitions for writs of certiorari and jurisdictional statements on 

writs of appeal. Participation at this stage of decision is particularly important, for this is the stage at which 

the Court chooses its plenary agenda.” CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before 

the Supreme Court: Who Participates, When, and How Much? The Journal of Politics, Vol. 52, No. 3 (Aug., 

1990), pp. 782-806. Sobre o tema, também ver o estudo de Kearney e Merril, que analisa os dados 
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Segundo os professores Allison Orr Larsen e Neal Devins, da William 

and Mary School of Law, do Estado de Virgínia, a prática contemporânea do amicus curiae 

permite dizer que a Suprema Corte sofre grande influência de jogadores frequentes (repeat 

players) de elite, que são especialistas na atuação perante aquele tribunal. Esses advogados 

ainda usam de diversas estratégias para a atuação dos amici. Apesar de reconhecerem o 

risco da atuação de advogados mais poderosos perante a Suprema Corte, Larsen e Devins 

entendem que essa prática leva principalmente ao benefício da especialização desse tipo de 

atuação, o que superaria os custos relacionados a essa prática.42  

Ao fazer alusão à mitologia grega sobre Hermes, o deus mensageiro 

comunicativo que possui forma e atributos dos homens, o professor Antonio do Passo 

Cabral alerta que “o amicus curiae pode trazer informações desnecessárias ou até 

inverídicas, movido mesmo por interesses meramente econômicos de duvidosa idoneidade” 

de modo que cabe ao magistrado “não deixar que a intervenção do amicus represente um 

estorvo para a prestação jurisdicional”.43 Justamente por isso foram criadas nos Estados 

Unidos, no âmbito Federal e em alguns Estados, as chamadas regras de contenção, por meio 

das quais faz-se necessário que o interveniente declare quem são as pessoas envolvidas na 

elaboração da peça apresentada e quem financia a sua atuação.44 A Rule 37.6, da Suprema 

                                                 
disponibilizados pela Suprema Corte dos EUA do ano de 1946-1995. KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, 

Thomas W. The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court. University of Pennsylvania Law 

Review, n. 148, (2000), pp. 741-760.  FRANZE, Anthony J. ANDERSON, R. Reeves. Record Breaking Term 

for Amicus Curiae in Supreme Court Reflects New Norm. The National Law Journal. Agosto de 2015. 

Disponível em: <https://www.arnoldporter.com/~/media/files/perspectives/publications/2015/08/record-

breaking-term-for-amicus-curiae-in-

suprem__/files/publication/fileattachment/recordbreakingtermforamicuscuriaeinsupremecourtr__.pdf>. 

Acesso em 15/06/2017. 

42 Segundo os autores: “The ‘friend of the court’ brief is no longer just the tool for lobbyists, organically 

grown by interest groups hoping to press their policy preferences at the Court. There is now an “amicus 

strategy,” and it is intentional and choreographed by Supreme Court specialists. Although it is natural to be 

skeptical of any cultural shift, this one is—for the most part—beneficial, not pernicious. The amicus machine 

creates a valuable reputation market, an important signal for the Court to build its docket, and a necessary 

tool for Justices interested in declaring rules rather than just adjudicating disputes. If the amicus boom is 

going to continue, it is better monitored by a set of repeat players and specialists than left to grow wildly on 

its own.” LARSEN, Allison Orr; DEVINS, Neal. The amicus machine. Virginia Law Review Association. 

Vol. 102, 2016, pp. 1965-1966. 

43 CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de direito Administrativo. Vol. 234. Rio de Janeiro, Out./Dez., 2003, p. 139. 

44 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 122-123. A Regra 37.6 da Suprema Corte dos EUA determina: 

“Except  for  briefs  presented  on  behalf  of amicus curiae listed in Rule 37.4, a brief filed under this Rule 

shall indicate whether counsel for a party authored the brief in whole or in part  and  whether  such  counsel  

or  a  party  made  a  monetary contribution  intended  to  fund  the  preparation  or  submission of  the  brief,  

and  shall  identify  every  person  other  than  the amicus curiae, its  members,  or  its  counsel,  who  made  

such  a  monetary  contribution. The disclosure shall be made in the first footnote on the first page of text.” 
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Corte dos EUA, foi adicionada em 1997 e modificada em 2007, com a finalidade de se 

exigir um “disclosure requirement” dos amici curiae.45 

Além da petição escrita, também é possível que o amicus curiae faça um 

pedido para participar dos oral arguments perante a Suprema Corte dos EUA.46 Assim, 

tendo a aprovação das partes do caso ou ainda pedindo à Corte autorização para participar, 

o amicus participará daquelas sessões, expondo seus argumentos e principalmente sendo 

arguido pelos nove juízes integrantes da Suprema Corte. Atualmente, as gravações do áudio 

das sessões de oral arguments, assim como suas respectivas transcrições, estão disponíveis 

no site daquela Corte.47 

A crescente presença da figura do amicus curiae perante a Suprema Corte 

dos Estados Unidos, por meio de petições ou ainda pela participação nos oral argumets, 

demonstra a importância que essa figura vem tendo. Não obstante essa crescente 

importância, há uma preocupação da Corte em regulamentar como esse amicus deve se 

apresentar, de modo que se garanta a transparência em sua atuação, não atrapalhando o 

andamento do caso. Se antes se falava em lobistas perante a Corte Suprema com um tom 

mais pejorativo, agora a evolução institucional do amicus faz com que esse tipo de 

influência perante os juízes daquela Corte seja realizado de modo claro e transparente.  

2.2.2 CSJN “ante los ojos del país”: crise de legitimidade e audiência pública no centro 

da pauta das reformas institucionais 

Na Argentina, a adoção das audiências públicas pela Corte Suprema da 

Nação Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se deu em um contexto 

de crise de representação e descrédito, que se instalou principalmente após o aumento de 

cinco para nove dos juízes daquela Corte, por meio da Lei nº 23.774, promulgada em 05 de 

abril de 1990. Com a nomeação de novos juízes, aconteceu o fenômeno conhecido como 

                                                 
45 Os professores Allison Orr Larsen e Neal Devins afirmam que: “According to the leading treatise on 

Supreme Court practice, the addition of this disclosure requirement in 2007 was prompted by ‘the Court’s 

perception that some parties to a case had silently been authoring or financing amicus curiae briefs in support 

of their positions.’ Although the rule was not meant ‘to discourage party counsel from soliciting supporting 

briefs from amici curiae,’ it was ‘designed to discourage party counsel from taking over the preparation and 

submission of supporting amici briefs’.” LARSEN, Allison Orr; DEVINS, Neal. The amicus machine. 

Virginia Law Review Association. Vol. 102, 2016, p. 1914. 

46 A Rule 37.3(a) da Suprema Corte dos EUA determina que: “An amicus curiae brief in a case before the 

Court for oral argument may be filed if it reflects that written consent of all parties has been provided, or if 

the Court grants leave to file under subparagraph 3(b) of this Rule. [...]”. 

47 Os áudios das sessões da Suprema Corte de 2010 em diante estão disponíveis em: 

<https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_audio/2017>. Acesso em 12/12/2017. 
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“maioria automática”, composição que fez com que a Corte declarasse como legal vários 

atos e medidas tomados pelo governo argentino.48 A deslegitimação e o descrédito com a 

corte eram tamanhos no início dos anos 2000, que a população foi às ruas com slogans do 

tipo “Supremos y corruptos. Que se vayan todos!”.49 

Nos idos dos anos 2000, após a renúncia, destituição e aposentadoria de 

vários membros da Corte Suprema Argentina, são iniciados debates acerca de qual seria o 

desenho institucional desejado pela sociedade argentina para esse Tribunal. Esses debates 

tiveram como protagonistas principalmente Organizações não governamentais (ONGs) 

ligadas ao sistema de justiça, que se reuniam em um fórum denominado “uma Corte para a 

Democracia”50.  

Assim, foram editadas leis para dar maior transparência ao modo de 

seleção dos juízes da Corte Suprema, proporcionando maior participação da sociedade civil 

na escolha de seus membros. Após essa mudança na seleção dos magistrados, foram 

designados como membros Eugenio R. Zaffaroni (2003), Elena Highton de Nolasco (2004) 

Ricardo Lorenzetti (2004) e Carmen M. Argibay (2005).51  

Com a modificação da composição da Corte e a partir da adoção de uma 

Corte transitória com sete membros,52 começou um processo de renovação institucional 

que “incluiu de maneira central as audiências públicas”.53 Além da adoção de um 

procedimento para ouvir a sociedade por meio de audiências públicas, a Suprema Corte 

também se abriu para ouvir amici curiae54 e fez outras reformas institucionais importantes. 

Grande parte dessas reformas foi feita pela auto-regulamentação da própria Corte, por meio 

de “acordadas”55, que ficaram conhecidas como “acordadas da transparência”.  

                                                 
48 BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Las Audiencias Públicas ante la Corte Suprema: 

Apertura y Límites de la Participación Ciudadana en la Justicia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. 

49 Ibidem. 

50 CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). Una corte para la democracia. Disponível 

em <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/07/corte_I.pdf>. Acesso em 12/08/2017. 

51 BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Op. Cit. 

52 A composição transitória deveria se dar até que a corte readquirisse a composição inicial de cinco membros. 

Isso somente foi atingido no ano de 2014. Os atuais membros da corte são: Horacio Rosatti, Elena Highton 

de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda e Carlos Rosenkrantz. 

53 BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Op. Cit. 

54 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 28/2004. Regulamento sobre 

Invervención de Amigos del Tribunal. Disponível em: 

<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=88784>. Acesso em 13/12/2017.  

55 A Acordada é uma das formas pelas quais a Corte Suprema da Argentina se regulamenta, com base no art. 

113 da Constituição Argentina, de 1994.  

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=88784
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A regulamentação dos “amigos do tribunal”, realizada pela Acordada nº 

28/2004, determinava que pessoas físicas ou jurídicas, com reconhecida competência sobre 

a questão debatida e que não fossem parte no processo original, poderiam se apresentar 

perante a Corte Suprema na qualidade de amigo do tribunal “em todos os processos 

judiciais que correspondam à competência originária ou de apelação nos quais sejam 

debatidas questões de transcendência coletiva ou interesse geral”. Dispunha ainda que o 

amigo do tribunal deveria “fundamentar seu interesse para participar na causa e informar 

sobre a existência de algum tipo de relação com as partes do processo”.56 Este regulamento 

de 2004 foi substituído pela Acordada nº 7/2013, que modificou os requisitos de ingresso 

do amigo do tribunal, dispondo que as pessoas físicas ou jurídicas para figurarem como tal 

devem ter “reconhecida competência sobre a questão debatida” e devem aportar 

“argumentos fundados de caráter jurídico, técnico ou científico, relativos às questões 

debatidas” .57 

Contudo, a experiência argentina com as audiências públicas começou 

antes do estabelecimento de uma regra pela Suprema Corte acerca de sua convocação e 

realização. Uma das primeiras convocações de uma audiência pública jurisdicional pela 

Suprema Corte se deu já no final de 2004 no importante caso “Verbitsky, Horacio s/habeas 

corpus” (“Caso Verbitsky”). Trata-se de ação em que se discutiam a superpopulação do 

sistema prisional da província de Buenos Aires e os direitos dos presos. Na sequência, 

também foram realizadas várias audiências no famoso caso “Mendoza, Beatriz y ots. c. 

Estando Nacional y ots. s/ Daños y Perjuicios” (“Caso Mendoza”), que lidou com a questão 

da contaminação da bacia hídrica Matanza-Riachuelo, considerado o “litígio estrutural 

mais complexo da República Argentina”,58 por meio do qual se pedia a execução de um 

                                                 
56 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 28/2004. Regulamento sobre 

Invervención de Amigos del Tribunal. Disponível em: 

<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=88784>. Acesso em 13/12/2017. 

57 A regulamentação determina ainda que no primeiro capítulo de sua peça, o requerente “fundamentará su 

interés para participar en la causa y deberá expresar a qué parte o partes apoya en la defensa de sus 

derechos, si ha recibido de ellas financiamiento o ayuda económica de cualquier especie, o asesoramiento 

en cuanto a los fundamentos de la presentación, y si el resultado del proceso le representará — directa o 

mediatamente— beneficios patrimoniales”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada 

nº 7/2013. Disponível em: <https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=75478>. Acesso em 

13/12/2017. 

58 VERBIC, Francisco. El remedio estructural de la causa “Mendoza”. Antecedentes, principales 

características y algunas cuestiones planteadas durante los primeros tres años de su implementación. Anales 

n. 43 – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP, 2013, p. 269. Disponível em: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/33771/Documento_completo.pdf?sequence=1>. Acesso 

em 12/12/2017. 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=88784
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=75478
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Plano de Gestão Ambiental para tratar as águas, a reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, assim como a criação de um fundo público para reparar os danos individuais. Já 

o terceiro caso importante no qual foi realizada a “audiência pública suprema” foi o caso 

“Defensor del Pueblo c. Chaco” (“Caso Chaco”), que requeria a adoção de medidas para 

proteção da população indígena da província de Chaco. 

Foi então, durante a presidência do juiz Ricardo Lorenzetti59, editada pela 

Suprema Corte da Nação Argentina a Acordada nº 30/2007, que contém diretrizes para a 

realização das audiências públicas.60 Segundo o documento, a Suprema Corte irá convocar 

audiência quando assim dispuserem ao menos três juízes, adotando-se uma tipologia das 

audiências de acordo com sua finalidade: (i) informativa, que tem por objetivo escutar e 

interrogar as partes sobre aspectos do caso a decidir; (ii) conciliatória, que tem por objetivo 

instar as partes a buscar soluções não adversariais; e (iii) ordenatória, que tem por objetivo 

“tomar as medidas que permitam canalizar o procedimento a fim de melhorar a tramitação 

da causa”.61 Além dos três tipos de audiência pública previstos na auto-regulamentação da 

CSJN, Benedetti e Sáenz identificam mais um, chamado de “audiência de supervisão”, que 

tem a finalidade de “verificar e controlar o cumprimento de uma sentença final ou 

cautelar”.62  

Após a regulamentação da Suprema Corte, outros Tribunais de províncias 

da Argentina também editaram regulamentações acerca da audiência pública.63 Benedetti e 

Sáenz, ao analisarem os “atos de convocatória” para as audiências públicas supremas na 

                                                 
59 Nesse sentido, Ricardo Lorenzetti, em sede doutrinária, esclarece que a “utilización de los remédios 

procesales clássicos, como correr traslado de la demanda em forma individual de unos a otros, seria 

interminable”, e justamente por esse motivo que há utilizade na “implementación de audiencias públias”. 

Segundo Lorenzetti, seguindo a linha da Acordada nº 30/2007, as audiências públicas poderiam ser: (i) 

informativas; (ii) de constituição da relação processual; (iv) ordenatórias. LORENZETTI, Ricardo Luis. 

Justicia colectiva. Santa Fe: Rubinzal – Culzoni Editores, 2010, p. 168. 

60 Segundo Benedetti e Sáenz, o juiz Lorenzetti foi recebido pelos Juízes da Suprema Corte Norte-americana 

em viagem oficial aos Estados Unidos. Nessa ocasião, Lorenzetti declarou que duas questões seriam 

encampadas pela Suprema Corte Argentina. A primeira era reduzir os casos que tramitam na Corte e a 

segunda com relação à adoção de audiências públicas, mas destacando que a Suprema Corte “’sólo hará 

audiencias em algunos casos’, en ‘casos conplejos’, puesto que ‘dicta sentencias em miles de causas y sería 

materialmente imposible realizar una audiencia em cada expediente”. BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, 

María Jimena. Las Audiencias Públicas ante la Corte Suprema: Apertura y Límites de la Participación 

Ciudadana en la Justicia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. 

61 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 30, de 05 de novembro de 2007. 

Disponível em: <http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf>. Acesso em 07/12/2017. 

62 BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Las Audiencias Públicas ante la Corte Suprema: 

Apertura y Límites de la Participación Ciudadana en la Justicia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. 

63 Trata-se das províncias de: Corrientes (Acordo nº 36 STJC, de 29/11/2007), Neuquén (Acordo nº 4397 

STJN, de 17/06/2009) e Mendoza (Acordada nº 25.325 de 5/11/2013). 

http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf
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Argentina, concluem que não há fundamentos precisos na convocação de tais audiências, 

que contam com uma ampla margem discricionária para colocar um caso “ante los ojos del 

país”64 devendo-se respeitar somente a regra de que são necessários três juízes para se 

convocar uma audiência.65  

Participam das audiências na Corte Suprema Argentina geralmente as 

próprias partes originais do caso e os amici curiae que requereram a participação nesse ato, 

tendo casos ainda em que foram ouvidos representantes de povos indígenas, trajados de 

acordo com os costumes de suas tribos. Além disso, há uma tradição na Suprema Corte de 

que não são formuladas questões aos amici, mas somente são realizados questionamentos 

às partes, de modo que a dinâmica da relação entre os amici e os juízes é “expositiva mais 

que dialógica”.66  

Ao tratar das audiências públicas nos tribunais brasileiro e argentino, o 

professor Roberto Gargarella enfatiza que em tais casos nos deparamos com tribunais que 

tentam lidar com os questionamentos ligados a um chamado “elitismo judicial” e ao 

distanciamento entre os tribunais e os cidadãos. Para o referido constitucionalista argentino, 

“por meio das audiências, os tribunais construíram pontes com a cidadania, buscando 

recolher diretamente suas vozes e trazendo desse modo seus pontos de vista ou pretensões 

normalmente ausentes”.67 Contudo, Gargarella faz críticas à ausência de procedimentos 

claros para a convocação das audiências públicas, destacando que permitir ao próprio 

tribunal exercer um poder totalmente discricionário para sua convocação e realização “sem 

                                                 
64 A expressão “ante los ojos del país” é usada pela Acordada 30/2007 em seus consideranda. Dispõe a 

referida resolução: “la participación ciudadana en actos de esa naturaleza y la difusión pública del modo em 

que esta Corte conoce de los asuntos en que, con carácter primordial, ha de ejercer la jurisdicción más 

eminente que le confiere la Constitución Nacional, permitirá poner a prueba directamente ante los ojos del 

país, la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este Tribunal (dictamen del 

Procurador General de la Nación en la causa “Penjerek”, al que remite la sentencia de esta Corte del 14 de 

noviembre de 1963, Fallos 257:134)”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 

30, de 05 de novembro de 2007. Disponível em: 

<http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf>. Acesso em 07/12/2017. 

65 BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Las Audiencias Públicas ante la Corte Suprema: 

Apertura y Límites de la Participación Ciudadana en la Justicia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. 

66 Ibidem. 

67 No original: “[A]través de las audiencias, los tribunales han tendido puentes con la ciudadanía, buscando 

recoger directamente sus voces y trayendo de ese modo a sus estrados puntos de vista o pretensiones 

normalmente ausente de los mismos”. GARGARELLA, Roberto. El papel del Poder Judicial dentro del nuevo 

“constitucionalismo dialógico”. In: GONZÁLEZ, Felipe (coord.); DAMIANI, Gerson; FERNANDEZ-

ALBERTOS, José (Org.). Governança e democracia representativa. São Paulo: EDUSP, 2017. 

http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf
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regras claras que organizem, ordenem e limitem suas faculdades”68 revela-se como um 

grande problema. 

2.3 Audiência pública e amicus curiae no STF: do controle concentrado ao controle 

difuso de constitucionalidade 

A experiência brasileira com audiências públicas jurisdicionais começa 

praticamente com a promulgação, em 1999, das Leis nº 9.868, de 10 de novembro, e nº 

9.882, de 3 de dezembro. Essas leis regulamentam respectivamente a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Foram promulgadas 

com a finalidade de se “encetar uma discussão sobre uma melhor disciplina sobre o 

processo de controle abstrato de constitucionalidade perante o STF”,69 nas palavras 

constantes na Exposição de motivos apresentada do Projeto de Lei nº 2.960/1997, que foi 

transformado na Lei nº 9.868/1999.  

Durante a tramitação do referido projeto de lei, a manifestação do 

Deputado Nilson Gibson traduz a percepção de que tanto a “manifestação de outros órgãos 

ou entidades” quanto a possiblidade de realização de audiências públicas, conforme 

constavam no projeto acima citado, eram temas pouco debatidos70 na academia brasileira: 

O que quis o projeto dizer quando proclama não ser admissível a intervenção de 

terceiros? Que não haverá litisconsórcio? Mas, como conciliar essa posição com 

a permissão, contida nos parágrafos desses arts. 7° e 18, que faculta aos demais 

titulares a manifestação, por escrito, sobre o objeto da ação, sendo-lhes ainda 

permitida a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria? 

Mas [sic] ainda: conforme a natureza da ação, o Relator poderá promover a 

audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

autoridade na matéria. Confesso que não entendi direito essa parte, pois, quando 

estudei Direito Processual, aprendi que todas as audiências seriam públicas, 

                                                 
68 No original: “la inconveniencia de que sea el propio tribunal el que guarde el completo poder – una total 

discreción – para actuar en la materia, sin reglas claras que organicen, ordenen y limiten sus facultades”. 

Ibidem, p. 118. 

69 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 2.960/1997. Exposição de Motivos da Lei nº 9.868/1999, 

p. 29. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130464&filename=Dossie+-

PL+2960/1997>. Acesso em 12/12/2017.  

70 A inclusão do amicus curiae no direito brasileiro se deu pela Lei nº 6.385/76, que trata da Comissão de 

Valores Imobiliários (CVM). Em seu art. 31, a referida Lei determina a intimação obrigatória da CVM “para, 

querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação”, nos 

casos judiciais em que, apesar de se discutir matéria de competência da autarquia federal acima citada, ela 

não é parte original.  À União Federal também foi possibilitada a intervenção “nas causas em que figurarem, 

como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas 

federais”, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 9.469/1997, em seu art. 5º. 
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exceto aquelas que o próprio texto legal decidisse que deveriam correr em 

segredo de justiça. Deve ter ocorrido confusão com as audiências públicas que 

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizam. 71 

A despeito dessa estranheza com relação aos temas, o projeto de lei foi 

aprovado sem modificações mais amplas quanto a esses temas em específico, tornando-se 

a Lei nº 9.868/1999. Apesar da expressa vedação à intervenção de terceiros contida nos 

artigos 7º, caput e 18, caput, ambos da Lei nº 9.868/99, o §2º, desse mesmo artigo 7º, uma 

das inovações da referida norma, possibilita a admissão pelo relator, por meio de despacho 

irrecorrível, de “manifestação de outros órgãos ou entidades”, desde que aqueles que 

requeiram o ingresso em tais ações tenham representatividade e que a matéria a ser julgada 

seja relevante.72 Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STF acabaram por entender 

que a vedação de manifestações de terceiros não se aplicava ao amicus curiae e à audiência 

pública, pois se tratavam de institutos diferentes daqueles do processo civil tradicional, 

conforme será tratado nos próximos itens. 

Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme verificado no item 

1.2.1 desta tese, foi inserido o requisito da repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, §3º, da CF). 

Também foi prevista a criação de súmula vinculante caso “haja controvérsia atual entre 

órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança 

                                                 
71 CÂMARA FEDERAL. Projeto de Lei nº 2.960/1997. Parecer do Deputado Nilson Gibson, de 10 de 

novembro de 1997. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130464&filename=Dossie+-

PL+2960/1997>. Acesso em 12/12/2017. 

72 A exposição de motivos da Lei nº 9.868/1999, documento firmado pelo então Ministro da Justiça, Nelson 

Jobim, cita a passagem redigida por Gilmar Mendes, Relator da Comissão de juristas encarregada de elaborar 

o anteprojeto da referida lei: “Outra inovação consta dos arts. 9°, 1°, e 20, § 1°, do anteprojeto, que autorizam 

o relator, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 

insuficiência das informações existente nos autos, a requisitar informações adicionais, designar perito ou 

comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data, para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos e pessoas com experiência e autoridade na matéria. Nos Estados Unidos, o chamado ‘Brandeis-

Brief’ – memorial utilizado pelo advogado Louis D. Brandeis, no case Muller versus Oregon (1908), contendo 

duas páginas dedicadas às questões jurídicas e outras 110 voltadas para os efeitos da longa duração do 

trabalho sobre a situação da mulher – permitiu que se desmitificasse a concepção dominante, segundo a qual 

a questão constitucional configurava simples ‘questão jurídica’ de aferição de legitimidade da lei em face da 

Constituição (cf., a propósito, Kermit L. Hall, The Supreme Court, p. 85.). Hoje, não há como negar a 

‘comunicação ente norma e fato’ (Komminikation zwichen Norm und Sachverhalf), que constitui condição da 

própria interpretação constitucional (cf., Marenholz zwischen Wissenschaft und Richterkunst, Homenagem 

aos 70 anos de Konrad Hesse, Heidelberg, 1990, p. 53 (54). É que o processo de conhecimento aqui envolve 

a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos (Marenholz, op. cit., p. 54). Tem-se, assim, a 

proposta de um novo instituto que, se adotado, servirá para modernizar o processo constitucional brasileiro.” 

CAMARA FEDERAL. Projeto de Lei nº 2.960/1997, p. 20. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130464&filename=Dossie+-

PL+2960/1997>. Acesso em 12/12/2017. 
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jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica” (art. 103-A, caput 

e §1º, da CF). Tanto na regulamentação acerca do procedimento de admissibilidade do 

recurso extraordinário com repercussão geral, quanto na Lei que regulamenta o 

procedimento de criação, revisão e cancelamento de súmula vinculante, foi permitida a 

participação do amicus curiae. 

A reforma do Código de Processo Civil, de 1973 (CPC/1973), realizada 

pela Lei nº 11.418, de 2006, inseriu os artigos 543-A e 543-B ao Código, regulamentando 

os procedimentos referentes ao requisito da repercussão geral da questão constitucional a 

ser julgada pelo STF. Assim, além de delimitar com mais precisão do que seria considerado 

como repercussão geral, ou seja, aquelas questões que sejam relevantes do “ponto de vista 

econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, 

também foi possibilitado ao relator do caso “admitir, na análise da repercussão geral, a 

manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do RISTF” (art. 

543-B, CPC/1973). 

Já a Lei nº 11.417, de 2006, ao disciplinar sobre a edição, revisão e 

cancelamento de súmulas vinculantes, dispõe sobre o amicus curiae, permitindo ao relator 

“admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. Nesse caso, os terceiros devem ser 

interpretados como diferentes daquele que pediu a edição, revisão ou cancelamento da 

súmula vinculante, de acordo com a disposição dos entes legitimados a fazer esse pedido, 

nos termos do art. 3º, em seus incisos e no §1º, da Lei nº 11.417/2006.73  

2.3.1 Amicus curiae ainda é enigmático no Brasil? 

Em um dos mais extensos trabalhos sobre o tema no Brasil, Cássio 

Scarpinella Bueno diz que o amicus curiae é enigmático. Nas palavras de Bueno, o amicus 

curiae pode ser entendido como um ponto de contato entre o que chama de “direito 

processual individual”, voltado à tutela de direito próprio, com caráter individualista, e o 

“direito processual coletivo”, que tem o objetivo de tutelar “direito alheio”, que se volta 

para a tutela de direitos que sequer podem ser subjetivados em algum instante.74 Já Antonio 

                                                 
73 Sobre o tema, ver: TAVARES, André Ramos. Nova lei da súmula vinculante: Estudos e comentários à Lei 

11.417, de 19.12.2006. 3a ed. São Paulo: Método, 2009, pp. 61-62. 

74 Elisabetta Silvestri destaca que o amicus “rappresenta un interesse superindividuale, ma non in senso 

técnico--giuridico; la sua funzione di ‘rappresentanza’ non é volta a chiedere al giudice la tutela direta 

dell’interesse rapresentato, ma soltanto a fare in modo che la corte, nel decidere, tenga conto di tale 
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do Passo Cabral sustenta que o amicus curiae é um “terceiro sui generis (ou terceiro 

especial, de natureza excepcional)”, de modo que a “sua intervenção pode ser classificada 

como atípica”.75  

A vedação da intervenção de terceiros nas leis que versam sobre o 

controle concentrado de constitucionalidade se dá pelo fato de que “não há qualquer 

‘interesse’ ou ‘direito’ pertencente individual e exclusivamente a quem quer que seja que 

possa ser usufruído diretamente a partir daquilo que é julgado”, pois não há um “interesse” 

ou um “direito” concreto, que “tem dono, tem titular”.76 O interesse nesses casos tem sido 

tratado pela doutrina como um interesse institucional, que, nas palavras de Cássio 

Scarpinella Bueno, é aquele que “ultrapassa a esfera jurídica de um indivíduo e que, por 

isso mesmo, só pode ser compreendido como um interesse metaindividual, típico de uma 

sociedade pluralista e democrática”.77 

O STF, conforme expresso em várias decisões proferidas por seus 

ministros, entende a admissão do amicus curiae no controle de constitucionalidade como 

uma “pluralização do debate constitucional”, servindo como “fator de legitimação social 

das decisões” do STF. A declaração do Min. Joaquim Barbosa confirma que, segundo a 

visão dos ministros, o amicus  

[...] viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de 

fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele 

se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a 

possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que 

efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem 

os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais.78 

 

Uma análise do número de casos em que houve intervenção de amicus 

curiae, revela que é bem comum esse tipo de participação perante o Supremo Tribunal 

                                                 
interesse”. SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non 

rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano LI, n. 3, setembro de 1997, pp. 696-697. 

75 CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de direito Administrativo. Vol. 234. Rio de Janeiro, Out./Dez., 2003, p. 119. 

76 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. Out./Dez., 

2012, p. 1031. Sobre o tema, também: MEDINA, Damares. Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da 

Parte? 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

77 Ibidem, p. 1023. 

78 STF. ADI 3921, Decisão monocrática. Min. Rel. Joaquim Barbosa, julgado em 24/10/2007, publicado em 

DJe-134, publicado em 31/10/2007. 
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Federal, com uma tendência de crescimento do número total de ações com amici79. A 

professora Eloísa Machado, em sua tese de doutorado, pesquisou 3.448 ações do controle 

concentrado de constitucionalidade protocoladas entre 1999 e 2014. Desse número de 

ações, foram encontradas 487 com a presença de pelo menos um amici, alcançando o 

impressionante número de 2.103 amici no total. Apesar desse alto número, em apenas 30% 

dos casos de controle concentrado de constitucionalidade há participação do amicus curiae, 

havendo, ainda, uma concentração desse número em quatro atores, que correspondem a 

84,4% dos amici curiae: Estados, associações profissionais, associações empresariais e 

associações de defesa de direitos.80 

Contudo, a dúvida que vem sendo colocada para o tribunal tem relação 

com os requisitos de admissibilidade para a participação do amicus curiae.81 Veja-se que 

há decisões monocráticas dos ministros do STF, e confirmadas pelo pleno do tribunal, que 

declaram que a análise da admissibilidade do amicus deve ser feita com um juízo do relator 

sobre a “pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade 

processual”.82  Além disso, em outros casos, ao interpretar o artigo 138, do novo Código 

                                                 
79 Para uma análise inicial, ver: MEDINA, Damares. Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da Parte? 1. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

80 ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de doutorado). Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado André de Carvalho Ramos. São 

Paulo: USP, 2015, pp. 273-274. 

81 Eloísa Almeida, quanto ao critério de admissibilidade do amicus curiae, “percebe-se que a variabilidade 

das decisões a depender do ministro relator e a ausência de critérios claros para serem aplicados quando do 

pedido de admissão de amici curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade podem ser um 

obstáculo ao uso do instrumento, mesmo se reconhecermos que o entendimento do tribunal mais abriu as 

portas do tribunal aos amici do que fechou.” ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo 

Tribunal Federal. (Tese de doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: 

Professor Associado André de Carvalho Ramos. São Paulo: USP, 2015, p. 275. 

82 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO 

AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO 

MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na 

qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob 

a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição 

de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não 

há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado 

por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 

3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de 

precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados 

pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF 

quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus 

curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os 

graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do 

CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” STF. RE 593849 AgR, Rel.  Min. Edson Fachin, 

Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2017, DJe-225, divulgado em 02/10/2017, publicado em 03/10/2017. 
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de Processo Civil (CPC/2015), Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o tribunal considera 

que é necessário analisar a admissão dos amici curiae sob os critérios da “relevância da 

matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a 

representatividade adequada do pretendente”, sendo imprescindível ainda que o postulante 

a amicus curiae indique a “contribuição específica ao debate”.83 

É interessante notar que em outros casos a Corte acaba por admitir apenas 

o amicus que tenha “representatividade mais ampla”,84 não se cogitando analisar a 

especialidade da representatividade em razão do conhecimento no assunto a ser discutido, 

nem a contribuição em si de cada postulante. Nesses casos, verifica-se apenas qual entidade 

teria maior representatividade, não se admitindo uma “dupla representação” de interesses.85  

De uma forma mais concisa, as capacidades institucionais dos amici 

curiae podem ser resumidas em: (i) condições de acessibilidade (custo, prazo e advogado); 

(ii) condições de admissibilidade (relevância da matéria e representatividade, ambos 

constantes no §2º, art. 7º, da Lei nº 9.868/1999, e inovação – argumento de rejeição dos 

amici pelo STF, que congrega a complexidade da matéria e a inovação dos argumentos, 

                                                 
83 “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, 

da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas 

como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da 

controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides 

processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de 

contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento”. STF. ADPF 145 AgR-segundo, Rel.  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 

01/09/2017, Acórdão Eletrônico DJe-206, divulgado em 11/09/2017, publicado em 12/09/2017. 

84 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro 

como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. 

Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui 

natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da 

Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios 

legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da 

representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de 

pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o 

debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e 

poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia 

processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. 

Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. STF, RE AgR, Rel.  Min. Dias 

Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-143, divulgado em 29/06/2017, 

publicado em 30/06/2017. 

85 O exemplo de representação dupla inadmitida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade 

dado por Eloísa Machado Almeida é da “manifestação de um diretório regional de partido político quando já 

está admitido em sua representação nacional, ou de associações de classe regionais quando há expressa 

admissão dos órgãos nacionais.” ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. 

(Tese de doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado 

André de Carvalho Ramos. São Paulo: USP, 2015, p. 159. 
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tanto fáticos quanto jurídicos, apresentados); (iii) condições de influência (disponibilidade 

dos ministros, atos processuais – sustentação oral e possiblidade de interpor recursos).86 

Em decorrência dessa instabilidade quanto aos requisitos para a sua 

intervenção, especula-se sobre a “necessidade de sistematização da ‘prática’ do amicus 

curiae”,87 de modo que as regras para sua admissão, tanto legais quanto jurisprudenciais 

sejam mais claras. Os problemas relacionados ao acesso do amicus curiae no STF têm sido 

alvo de discussões. Ainda no âmbito do STF, recentemente, a ministra Cármen Lúcia, que 

exerce a presidência do Tribunal, declarou que o STF tem um “encontro marcado com o 

amicus curiae” e que esse é “um assunto que virá no momento oportuno, provavelmente”.88 

Assim, o que se percebe com a experiência do STF principalmente com 

relação à atuação do amicus curiae, é que apesar de a presença dessa figura ser uma 

realidade nos processos perante aquele tribunal, ainda há questões que precisam ser melhor 

verificadas e talvez regulamentadas. A questão da transparência do amigo da corte é uma 

questão fundamental que ainda será tratada pelo Supremo. Questões acerca de quem 

financia esses amici, quais são os advogados envolvidos na elaboração das peças 

processuais, quais os poderes podem exercer em determinado processo, como devem os 

seus argumentos ser incorporados na decisão, entre outras, precisam estar definidas de 

modo claro para que a atuação desse ente seja feita adequadamente.  

2.3.2 Amicus curiae no CPC/2015 

O Código de Processo Civil de 2015, nos termos de seu art. 138, 

determina que para o magistrado solicitar ou admitir a participação de pessoas na qualidade 

de amicus curiae, deve considerar a exigência de um dos três aspectos: a) relevância da 

matéria; b) especificidade do tema objeto da demanda; ou c) repercussão social da 

controvérsia.  

A admissão pode ser feita de ofício, ou por requerimento das partes 

originárias do processo ou ainda por requerimento das próprias pessoas que pretendam se 

                                                 
86 ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado André de Carvalho 

Ramos. São Paulo: USP, 2015, p. 112. 

87 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 583-592. 

88 CONSULTOR JURÍDICO. Ministra Cármen Lúcia quer rediscutir papel dos amici curiae no Supremo. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-fev-02/carmen-lucia-rediscutir-papel-amici-curiae-

supremo>. Acesso em 19/03/2017. 
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manifestar nos autos, sejam estas pessoas naturais ou pessoas jurídicas com 

representatividade adequada.89 Podem ser admitidas tanto pessoas físicas, quanto jurídicas 

(órgão e entidade especializada), sem se alterar a competência para o julgamento do caso.90  

Atualmente, é necessário pensar o amicus como agente do contraditório 

no sentido de cooperação processual, conforme expresso no art. 6º, do CPC/2015.91 Ao 

comentar a possibilidade de manifestação de amicus curiae no judiciário brasileiro, como 

o que acontece no procedimento de criação de súmulas vinculantes (Lei nº 11.417/06, §2º, 

art. 3º) e no próprio art. 138 do CPC/2015, o professor Rodolfo Mancuso entende que há 

“uma certa tendência à chamada democratização dos julgamentos ou ampliação do 

contraditório, sob a égide de uma democracia pluralista e participativa, por exemplo na 

admissão de amicus curiae em várias lides e procedimentos judicias” (grifos no original).92 

Duas questões são importantes na regulamentação do amicus pelo 

CPC/2015. A primeira versa sobre a ausência de delimitação de qualquer grau jurisdicional 

para intervenção do amicus. Assim, o magistrado tanto em primeiro grau quanto em 

segundo grau de jurisdição poderá requerer ou admitir a manifestação de pessoas naturais 

ou jurídicas, diante da relevância da matéria, especificidade do tema ou ainda da 

repercussão social da controvérsia.  

A segunda questão diz respeito aos poderes que estão previstos para a 

atuação do amicus. Tais poderes serão definidos pelo magistrado quando da convocação 

ou da admissão do amigo da corte. Contudo, com relação à possibilidade de interposição 

                                                 
89 Elisabetta Silvestri define que se deve interpretar o requisito da experiência, “in un senso non 

eccessivamente formalístico e considerare piuttosto l’idoneità del soggetto a fornire informazioni, dati e 

valutazioni che consentano di acquisire uma più approfendita conoscenza del contesto sociale, culturale ed 

econômico in cui si collocano i fatti controversi”. SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento 

per la tutela degli interessi non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano LI, n. 3, 

setembro de 1997, p. 698. 

90 Segundo Antonio do Passo Cabral: “O permissivo à oitiva do amicus curiae é a presença de interesse 

público no processo, o que impõe a aplicação do contraditório em virtude: a) do mandamento de participação 

como objetivo político do processo e b) do postulado de depuração da prestação jurisdicional, pelo aspecto 

colaborativo do contraditório”. CABRAL, Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus 

curiae, um terceiro especial. Revista de direito Administrativo. Vol. 234. Rio de Janeiro, Out./Dez., 2003, p. 

129. 

91 Scarpinella Bueno, ainda antes da aprovação do CPC/2015, defendia que “a relação entre o 'princípio da 

cooperação e o amicus curiae mostra sua face mais visível na exata medida em que se reconhece a necessária 

integração do juiz com as partes - ou com outros sujeitos que possam atuar, de alguma forma, no processo - 

em busca de melhor aproximação e, portanto, mais completa e definição dos temas e matérias que deverão 

ser necessariamente enfrentados pelo magistrado ao julgar o objeto litigioso.” BUENO, Cássio Scarpinella. 

Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 87. 

92 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Sistema brasileiro de precedentes. 2a. ed.  São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 449. 
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de recursos, de um lado, o Código veda a interposição de recursos pelos amici, mas, de 

outro, autoriza a oposição de embargos de declaração (art. 138, §1º, CPC/2015) bem como 

a interposição de recurso extraordinário e especial em face do julgamento do incidente de 

resolução de demandas repetitivas (art. 138, §3º, CPC/2015). 

2.4 Audiência pública jurisdicional – Tribunais superiores, IRDR e ações civis 

públicas 

Existem diferentes experiências na adoção das audiências públicas no 

judiciário brasileiro. O STF tem uma maior prática com a realização das audiências 

públicas jurisdicionais, tendo em vista a adoção pela legislação acerca do controle 

concentrado de constitucionalidade, conforme visto no item 2.3 desta tese. Assim, além da 

existência da previsão legal e de uma prática de audiências públicas no Supremo Tribunal 

brasileiro, outros tribunais também vêm adotando esse instrumento.  

Mesmo antes da previsão legal, o STJ e o TST já vinham convocando 

audiências públicas para resolver casos complexos ou de grande repercussão social.  

Conforme verificado – e que será analisado com mais afinco em item posterior deste 

capítulo –, o CPC/2015 também previu a possibilidade de os Tribunais de segundo grau de 

jurisdição convocarem audiência pública, ou seja, Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais. Isso se deu na adoção do incidente de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR), que será julgado pelo segundo grau de jurisdição, conforme disposto 

nos artigos 976 e seguintes do CPC/2015. 

Já a experiência das audiências públicas no primeiro grau de jurisdição 

não tem encontrado amparo legal específico. Principalmente o processo coletivo brasileiro 

não dispõe de uma ferramenta do tipo. Apesar disso, ainda há algumas experiências com 

relação ao chamamento de audiências públicas no âmbito de ações civis públicas, conforme 

será analisado nos itens finais deste capítulo. 

A experiência do STF com as audiências públicas parece ter sido um fator 

determinante para a ampliação do instituto em outros graus de jurisdição e até mesmo para 

o alargamento da sua previsão no âmbito do CPC/2015. No próximo item, é analisada a 

experiência do STF com as audiências públicas, realizando-se uma revisão da literatura, 

principalmente de direito constitucional, sobre o tema, e na sequência é analisada a previsão 

da convocação desse tipo de audiência no CPC/2015, a regulamentação e experiência do 



128 

 

TST e, por fim, alguns casos em que foram convocadas audiências públicas em ações civis 

públicas.  

2.4.1 Audiência pública no STF: controle concentrado de constitucionalidade, 

repercussão geral e interesse público 

A lei que trata do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 

ação declaratória de constitucionalidade (Lei nº 9.868/1999, art. 9º, §1º), prevê que o relator 

do caso no STF poderá “ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na 

matéria” em uma audiência pública. No mesmo sentido, a lei que regulamenta a ADPF (Lei 

nº 9.882/1999, art. 6º, §1º) e a lei que dispõe sobre o processo e julgamento da representação 

interventiva perante o STF, a chamada ADI interventiva (Lei nº 12.562/2011, art. 7º) 

determinam que, caso entenda necessário, poderá o relator “fixar data para declarações, em 

audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria”. 

A inserção do requisito da repercussão geral da questão constitucional fez 

com que parte da doutrina passasse a estudar o que se chamou de objetivação do controle 

difuso de constitucionalidade93. Conforme se depreende do texto constitucional, o STF 

somente irá examinar um recurso extraordinário quando reconhecer que as questões 

debatidas naquele recurso têm repercussão geral para além dos interesses subjetivos 

discutidos no processo, levando em consideração que o STF somente pode recursar a 

repercussão geral do caso quando houver manifestação contrária de dois terços dos seus 

membros.  

Houve, desse modo, uma aproximação entre o controle difuso de 

constitucionalidade e o controle concentrado, com o objetivo de dar ao tribunal 

constitucional brasileiro a oportunidade de decidir quais casos irá julgar, o que em tese 

                                                 
93 Marinoni e Mitidiero entendem que o requisito da repercussão geral constitucional para o recurso 

extraordinário “pressupõe que bem se apreenda o perfil constitucional do Supremo Tribunal Federal. Em 

nossa organização judiciária, toca-lhe a tarefa de guardar a Constituição, promovendo a unidade do Direito 

brasileiro tanto de maneira retrospectiva como prospectivamente. [...] Pela via do controle difuso de 

constitucionalidade, à força da interposição de recurso extraordinário, a consecução de sua finalidade 

precípua passa pela demonstração da repercussão geral da controvérsia constitucional nele debatida. A 

decisão do Supremo Tribunal Federal nesses casos espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua 

ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) 

com, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical).” MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão Geral no recurso extraordinário. 3a . Ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 91. Osmar Mendes Paixão Cortes analisa a questão da objetivação dos 

recursos dos Tribunais superiores no CPC/2015 como uma continuidade na mudança de paradigma do 

processo brasileiro. CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. A consolidação da “objetivação” no novo código de 

processo civil. Revista de Processo, vol. 265, março de 2017.                                               



129 

 

 

 

diminuiria os casos a serem julgados e acabaria com o problema da sobrecarga daquele 

tribunal. 

Apesar de ser caracterizado como um processo “objetivo”, não se pode 

entender que nos processos de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, nos 

termos de Scarpinella Bueno:  

[...] não existe espaço para qualquer produção probatória ou, de forma mais 

ampla, para que o responsável pelo julgamento da ação, mesmo no exercício do 

controle concentrado e abstrato da constitucionalidade, não possa, de diversas 

maneiras, buscar convencer-se da constitucionalidade ou da 

inconstitucionalidade da norma questionada, isto é, produzir prova para 

convencer-se sobre o juízo de constitucionalidade da norma questionada.94 

 

No caso dos recursos extraordinários, essa “instrução” pode ser 

verificada na regulamentação que o CPC/2015 permite em seu art. 1.038. Tal artigo 

possibilita ao relator desses casos: (i) “solicitar a manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante 

dispuser o regimento interno”; ou (ii) “fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e reconhecimento na matéria”; ou ainda (iii) 

“requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia”. 

O entendimento de Scarpinella Bueno é de que a audiência pública seria 

uma “forma de exercer um maior controle das intervenções de ‘terceiro’ no âmbito dos 

processos voltados ao controle de constitucionalidade”.95 Isso porque ao se convocar uma 

audiência pública, o tribunal estaria transformando “uma intervenção que pode ser 

‘espontânea’ em uma intervenção ‘provocada’, partindo do pressuposto de que, com essa 

alteração, o juiz pode manter maior controle daqueles que intervêm no processo, mesmo 

que na qualidade de amicus curiae”.96 

Apesar da previsão legal expressa de que o Ministro Relator no Supremo 

Tribunal Federal (STF) possa convocar uma audiência pública, desde a promulgação da 

Lei da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e da ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC), Lei nº 9.868, de 1999, levou muitos anos para que o Supremo 

tenha se utilizado pela primeira vez de uma audiência pública.  

                                                 
94 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. Out./Dez., 

2012, p. 1037. 

95 Ibidem, p. 1040. 

96 Ibidem, p. 1041. 
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As referidas leis disciplinam que em caso de necessidade de 

esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de falta de informações nos autos, o 

Ministro Relator pode requisitar informações adicionais de experts no tema para ouvi-los 

em audiência pública.97 Para regulamentar o tema, sob a presidência do Ministro Gilmar 

Mendes, o STF editou a Emenda Regimental nº 29/2009 prevendo o procedimento e demais 

disposições para realização das audiências públicas.  

A referida Emenda regimental aumentou o campo de abrangência da 

audiência pública, pois determinou que uma das atribuições do presidente e do relator do 

caso no STF é a de “convocar audiência pública para ouvir depoimento de pessoas com 

experiência e autoridade em determinada matéria”. O RISTF ainda determina que 

convocação de audiência pública será feita nos casos em que se mostra necessário “o 

esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse 

público relevante” (art. 13, inc. XVII, e 21, inc. XVII, ambos do RISTF). 

Além disso, o procedimento adotado pelo STF em seu Regimento Interno 

determina que a audiência pública deverá ter ampla publicidade e divulgação, tanto do 

despacho de convocação da audiência e indicação das pessoas a serem ouvidas (art. 154, 

par. único, inc. I, RISTF), quanto da própria audiência em si, que deverá ser transmitida ao 

vivo pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, par. único, inc. V, RISTF). 

Além da publicidade, há uma certa preocupação do STF acerca da 

paridade de armas com relação à participação na audiência pública, de modo que a 

determinação é de que “havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da 

audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião” (art. 154, par. 

único, inc. II, RISTF). Ou seja, além de se determinar a consulta aos especialistas na 

questão a ser debatida, os ministros do STF devem garantir um contraditório acerca do tema 

debatido, devendo esta visão plural se dar também durante a realização da audiência 

pública. 

Estudos que se debruçaram sobre o instituto da audiência pública no 

judiciário, em especial no âmbito do Supremo Tribunal Federal brasileiro, enfatizam a 

                                                 
97 A Lei nº 9.868/1999 dispõe em seu art. 20, §2º, que “[e]m caso de necessidade de esclarecimento de matéria 

ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 

requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a 

questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade 

na matéria.”. Já a Lei nº 9.882/1999 prevê em seu art. 6º, §1º, que “[s]e entender necessário, poderá o relator 

ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, 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”. 
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existência de um “tripé conceitual” em relação às funções que tais audiências podem vir a 

ter nas decisões: “legitimidade, participação e informação”98. Esse tripé faz com que cada 

audiência encontre sustentabilidade, em maior ou menor grau, que se dá na escolha de um 

papel informativo, participativo, ou legitimador, que pode ser desempenhado pelas 

audiências públicas de forma não-excludente.  

De um lado, o papel informativo se dá com a consulta aos especialistas, 

aqueles que detêm o conhecimento de determinado campo científico ou ainda que tenham 

experiência na matéria a ser julgada. As audiências públicas previstas nas leis do controle 

concentrado de constitucionalidade são um “local propício à colheita de prova relativa ao 

juízo, positivo ou negativo, de constitucionalidade”,99 pois se destinam a instruir as 

referidas ações, otimizando e tornando mais eficiente a “participação da sociedade civil e 

de outras parcelas de interesses governamentais no processo decisório perante o STF”.100 

De outro lado, uma função mais política a ser desempenhada pelas 

audiências públicas enfatiza a abertura procedimental do tribunal constitucional brasileiro, 

no sentido de servirem para dar publicidade e transparência aos debates e decisões judicias, 

além de promoverem uma mobilização da sociedade e dos agentes estatais em torno do 

tema a ser julgado.101 Nesse sentido, para Scarpinella Bueno, a audiência pública permite 

uma  

[...] abertura no sentido de o relator poder (e dever) buscar elementos seguros 

sobre os fatos subjacentes à lei cuja constitucionalidade é questionada, que 

viabilizem a formação de seu convencimento sobre a tese daquele que postula a 

                                                 
98 MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes. Democratizar a jurisdição constitucional? O caso 

das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Revista de Sociologia e Política. v. 25, n. 62, p. 131-

156, jun. 2017, p. 152. 

99 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. Out./Dez., 

2012, p. 1038. 

100 Ibidem, p. 1048. 

101 O estudo coordenado por Vanice Regina do Valle destaca que “há uma significativa zona de interseção 

entre as figuras do amicus curiae e aquela da audiência pública – ao menos no que toca ao objetivo da 

admissão do ingresso no feito. Numa e noutra hipótese, o que se deseja é a ampliação do debate, com a 

participação de outros agentes, que não os integrantes formais da relação processual, que possam agregar, por 

sua representatividade ou expertise, dados relevantes à solução da demanda. [...] Ambos os institutos vêm 

sendo vistos pela Corte como mecanismos promotores do diálogo com a sociedade” VALLE, Vanice Regina 

Lírio do (coord.). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 

60. Já os professores Fernando Leal, Rachel Herdy e Júlia Massadas enfatizam que “a maneira como as 

audiências públicas tem sido empregadas aproxima-as de outro instituto, o amicus curiae, pois ambos são 

compreendidos como formas compensar déficits democráticos de um órgão integrado por membros não 

eleitos capazes de invalidar decisões majoritárias”. LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. 

Uma década de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações 

Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, p. 331-372, jan./abr. 2018, p. 337. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>. 
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declaração de nulidade da norma questionada perante o Supremo Tribunal 

Federal.102 

 

Como se verifica na tabela apresentada no item abaixo, o STF tem 

realizado mais frequentemente as audiências públicas para embasar suas decisões em casos 

mais complexos. Nos últimos anos, da mesma forma, foram publicados vários estudos 

sobre elas, em especial aquelas que ocorreram no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

brasileiro. A prática institucional do Supremo tem revelado que se espera muito das 

audiências públicas, o que não tem sido atingido no âmbito daquele tribunal, segundo a 

revisão de literatura dos estudos a seguir realizada. 

2.4.2 Os estudos sobre a prática do STF com as audiências públicas 

O STF já convocou audiência pública em 23 casos diferentes, de modo 

que já foram realizadas naquela Corte audiências públicas sobre os seguintes temas:  

 

Tabela 4 – Audiências públicas jurisdicionais no STF 
 

 Tema Processo Ministro 

Relator 

Quando ocorreu Caso já julgado? 

Quando? 

1 Lei da Biossegurança – 

pesquisas com células-tronco 

embrionárias; 

ADI 3.510 Carlos Ayres 

Britto 

20 de abril de 

2007. 

Acórdão 

publicado em 

28/05/2010. 

2 Interrupção de gravidez em 

casos de feto anencefálico;  

ADPF 54 Carlos Ayres 

Britto 

26 e 28 de agosto; 

4 e 16 de 

setembro de 2008. 

Acórdão 

publicado em 

30/04/2013. 

3 Importação de pneus usados;  ADPF 101 Carmen 

Lúcia 

27 de junho de 

2008. 

Acórdão 

publicado em 

04/06/2012. 

4 Judicialização do direito à 

saúde;  

SL 47, SL 64, 

STA 36, STA 

185, STA 

211, STA 

278, SS 

2.361, SS 

2.944, SS 

3.345, SS 

3.355 

Gilmar 

Mendes 

27, 28 e 29 de 

abril e 4, 6 e 7 de 

maio de 2009. 

Todos os casos já 

foram julgados 

(SL 47, SL 64, 

STA 36, STA 185, 

STA 211, STA 

278, SS 2.361, SS 

2.944, SS 3.345 e 

SS 3.355) 

5 Políticas de ação afirmativa 

de acesso ao ensino superior;  

ADPF 186 e 

RE 597.285. 

Ricardo 

Lewandowski 

3, 4 e 5 de março 

de 2010. 

Acórdão 

publicado em 

20/10/2014. 

                                                 
102 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. Out./Dez., 

2012, p. 1035. 
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6 Lei Seca – Proibição da 

venda de bebidas alcoólicas 

nas proximidades de 

rodovias; 

ADI 4.103 Luiz Fux 7 e 14 de maio de 

2012. 

Não julgado. 

7 Proibição do uso de amianto;  ADI 3.937 Marco 

Aurélio 

24 e 31 de agosto 

de 2012. 

Acórdão 

publicado em 

07/03/2018. 

8 Novo marco regulatório para 

a TV por assinatura no 

Brasil;  

ADI 4.679, 

ADI 4.756 e 

ADI 4.747 

Luiz Fux 18 e 25 de 

fevereiro de 2013. 

Não julgado. 

9 Campo Eletromagnético de 

Linhas de Transmissão de 

Energia;  

RE 627.189 Dias Toffoli 6, 7 e 8 de março 

de 2013 

Acórdão 

publicado em 

03/04/2017. 

10 Queimadas em Canaviais;  RE 586.224 Luiz Fux 22 de abril de 

2013 

Acórdão 

publicado em 

08/05/2015. 

11 Possibilidade de 

cumprimento de pena em 

regime menos gravoso 

quando não houver vaga no 

regime indicado na 

condenação;  

RE 641.320 Gilmar 

Mendes 

27 e 28 de maio 

de 2013. 

Acórdão 

publicado em 

11/11/2016. 

12 Financiamento de 

Campanhas Eleitorais;  

ADI 4.650 Luiz Fux 17 e 24 de junho 

de 2013 

Acórdão 

publicado em 

24/02/2016. 

13 Biografias não autorizadas;  ADI 4.815 Cármen 

Lúcia 

21 e 22 de 

novembro de 

2013. 

Acórdão 

publicado em 

01/02/2016. 

14 Programa “Mais Médicos”;  ADI 5.037 e 

ADI 5.035 

Marco 

Aurélio 

25 e 26 de 

novembro de 

2013. 

Julgado em 

30/11/2017. 

15 Alterações no marco 

regulatório da gestão coletiva 

de direitos autorais no brasil;  

ADI 5.062 e 

ADI 5.065. 

Luiz Fux 17 março de 

2014. 

Acórdão 

publicado em 

21/06/2017. 

16 Internação hospitalar com 

diferença de classe no 

Sistema Único de Saúde 

(SUS);  

RE 581.488 Dias Toffoli 26 de maio de 

2014. 

Acórdão 

publicado em 

08/04/2016. 

17 Ensino religioso nas escolas 

públicas; 

ADI 4.439 Luís Roberto 

Barroso 

15 de junho de 

2015. 

Julgado em 

27/09/2017. 

Acórdão ainda 

não publicado. 

18 Uso de depósito judicial; ADI 5.072 Gilmar 

Mendes 

21 de setembro de 

2015. 

Não julgado. 

19 Novo Código Florestal; ADI 4.901, 

ADI 4.902, 

ADI 4.903, 

ADI 4.937 

Luiz Fux 18 de abril de 

2016 

Julgado em 

28/02/2018. 

Acórdão ainda 

não publicado. 

20 Armazenamento de perfil 

genético de condenados por 

crimes violentos; 

RE 973.837 Gilmar 

Mendes 

25 de maio de 

2017 

Não julgado 

21 Marco Civil da Internet e 

Whatsapp; 

ADI 5.527 e 

ADPF 403 

Luiz Edson 

Fachin 

Rosa Weber 

02 e 05 de junho 

de 2017 

Não julgado. 
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22 Direito ao esquecimento na 

esfera civil; 

RE 1.010.606 Dias Toffoli 12 de junho de 

2017 

Não julgado. 

23 Interrupção voluntária da 

gravidez nas 12 (doze) 

primeiras semanas. 

ADPF 442 Rosa Weber Convocada em 

23/03/2018. Data 

de realização a ser 

confirmada. 

Não julgado. 

Elaboração: autor. Fonte: Site do STF. 
 

Os estudos já produzidos pela academia brasileira sobre o tema da 

audiência pública no STF adotam metodologias e abordagens diferentes.103 Os primeiros 

trabalhos são mais ligados ao modo pelo qual a legislação brasileira adotou a audiência 

pública, nesse caso comparando principalmente com o amicus curiae, enfatizando a 

abertura procedimental oportunizada pela lei que regulamenta o processo de ação 

declaratória de inconstitucionalidade.104 Uma segunda leva de estudos adotou uma 

metodologia empírica, tanto para analisar de forma comparada a prática de cada ministro e 

como a institucionalização se deu, quanto para verificar qual de fato é o impacto que as 

audiências públicas têm nas decisões do STF. Tais estudos, analisaram um ou alguns casos, 

principalmente até o ano de 2016, focando em questões institucionais e no impacto do que 

foi discutido em audiência pública na decisão do pleno do STF.105 Uma terceira leva de 

                                                 
103 Num momento inicial da prática das audiências públicas perante o STF, antes de serem publicados os 

trabalhos empíricos sobre a prática de tais audiências, o professor Conrado Hübner Mendes observou o 

entusiasmo inicial com relação a essa prática no Supremo, celebrada como uma “democratização da jurisdição 

constitucional”, obscurecia a “urgência de uma teorização mais rigorosa sobre seu papel e limites, sobre sua 

potencial função e legitimidade”. O professor da USP externava algumas perguntas que ao seu ver deveriam 

“fazer parte dessa investigação teórica”. Entre essas perguntas estavam: “Qual a melhor forma de o STF 

garimpar os argumentos de todos os possíveis atores interessados na causa? A audiência pública adiciona 

algo ao instrumento do amicus curiae? Caso a virtude particular da audiência pública seja a deliberação, como 

selecionar os deliberadores? Qual deve ser sua qualificação? Por que não realizar a audiência pública com os 

advogados dos amici curiae? Qual deve ser o processo e a duração da deliberação?”. MENDES, Conrado 

Hübner. Desempenho deliberativo de cortes constitucionais e o STF. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; 

BARBIERI, Catarina Helena (Org.). Direito e interpretação – Racionalidades e instituições. São Paulo: 

Saraiva, 2011, pp. 355-356. 

104 Entre esses estudos, destacamos: RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo Tribunal Federal: O caso das 

audiências públicas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta; 

JOHANN, Rodrigo F. As audiências públicas no Supremo Tribunal Federal nos modelos Gilmar Mendes e 

Luiz Fux: a legitimação técnica e o papel do cientista no laboratório de precedentes. In: Democracia e suas 

instituições. José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do Valle e Gabriel Lima Marques (Organizadores). Rio 

de Janeiro: IMOS Editora, 2014.  

105 Entre esses estudos, destacamos: VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas: diagnóstico empírico 

sobre os limites da participação social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 24, pp. 973-1020. 

RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo Tribunal Federal: O caso das audiências públicas. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012. MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes da. Democratizar a jurisdição 

constitucional? O caso das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 

25, n. 62, pp. 131-156, jun. 2017. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782017000200131&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em 17 jan. 2018.  <http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317256206>.  SOMBRA, Thiago Luís Santos. 

Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das audiências públicas na deliberação. Rev. direito 

GV, São Paulo, v. 13, n. 1, pp. 236-273, abr. 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782017000200131&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/1678-987317256206
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estudos também adota uma metodologia empírica, mas desta vez focando-se mais em 

estudos descritivos-qualitativos, e verificando como a prática do STF se firmou nos últimos 

anos.106 

Ao analisar os estudos empíricos já produzidos, verifica-se que há três 

dimensões por meio das quais pode-se analisar a audiência pública no STF. A primeira 

dimensão seria a normativa, que analisa o modo pelo qual as normas infraconstitucionais 

moldam a atuação do STF quando da realização de tais audiências, e ainda o modo pelo 

qual o próprio STF acabou normatizando a questão em seu regimento interno. Essa análise 

foi feita no item 2.4.1 acima. 

Já a segunda dimensão diz respeito às expectativas que os atores 

constitucionais têm em relação à realização de uma audiência pública. Via de regra, são 

grandes as expectativas que os próprios ministros do Supremo possuem com relação às 

funções que a audiência pública pode exercer na deliberação do Tribunal, enfatizando-se 

sempre um discurso ligado ao fato de que a realização de uma audiência pública aumentaria 

a legitimidade democrática da decisão proferida. A princípio, a convocação de audiência 

pública pelos tribunais significa o “reconhecimento [...] sobre a necessidade de apoio 

técnico para a tomada de decisões que envolvem temas complexos”107, mas há um “amplo 

discurso de democratização” observado tanto nas vozes dos próprios membros do tribunal 

quanto nas de outros atores envolvidos.  

A terceira dimensão vai além dos discursos dos ministros e demais 

participantes para analisar a prática em si das audiências públicas, verificando como o 

Tribunal de fato lida com a realização e com as consequências que a convocação de uma 

audiência pública deve ter na decisão proferida. 

                                                 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322017000100236&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em 17 jan.  2018.  FRAGALE FILHO, Roberto. Audiências públicas e seu impacto no processo 

decisório: A ADPF 54 como estudo de caso. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 6, nov. 2015. Disponível 

em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230>. Acesso em: 19 Dez. 

2015. GODOY, Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos 

ministros do supremo tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de Direito – 

UFPR, Curitiba, vol. 60, n. 3, set./dez. 2015, pp. 137-159. SILVA, Cecília de Almeida; AJOUZ, Igor. 

Audiências públicas na Suprema Corte brasileira: novas tendências para o diálogo social. Revista da AGU, n. 

37, ano XII, Brasília-DF, jul./set., 2013, pp. 139-159. 

106 Dentre estes estudos, destacamos: LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década 

de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, 

Curitiba, vol. 5, n. 1, p. 331-372, jan./abr. 2018. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>.  GUIMARÃES, Lívia Gil. 

Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. (Dissertação de Mestrado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

107 VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação 

social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012, p. 974. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322017000100236&lng=en&nrm=iso
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De um modo geral, as críticas com relação à experiência do STF com 

audiências públicas feitas pelos autores acima citados dizem respeito: (i) ao papel 

predominante do ministro relator que convoca a audiência; (ii) à forma de participação 

binária; (iii) ao contraditório “judicial bilateral”; (iv) à baixa interação entre os ministros e 

os participantes das audiências; (v) ao quórum baixo da presença dos ministros do Tribunal 

durante as audiências; (vi) à ausência de regras claras sobre os critérios para participar da 

audiência; e (vii) ausência de influência da audiência pública no caso decidido devido à 

inexistência de um ônus argumentativo. 

O estudo coordenado pela professora Vanice do Valle, após analisar as 

cinco primeiras audiências públicas no STF, chega à conclusão de que há uma “diversidade 

de práticas e orientação de trabalhos, decorrente do papel predominante – e incensurável – 

do Ministro Relator, que parece incompatível com um ideal de diálogo, quando menos 

daquele orientado à deliberação”. Assim, o procedimento e os trâmites adotados para cada 

audiência acabam dependendo daquele relator ou ministro presidente que a convocou. 

Apesar dessa característica de individualidade das práticas das audiências 

em razão de cada relator que a convoca, os autores veem com “olhos favoráveis esse 

experimentalismo – que revela uma preocupação da Corte em identificar qual seja o 

caminho mais adequado para o desenvolvimento de diálogo social”.108 Não obstante o 

otimismo demonstrado no estudo coordenado por Vanice do Valle com relação ao 

“experimentalismo” a ser adotado por cada ministro que convoque uma audiência pública, 

outros estudos demonstram que a discricionariedade tem se mostrado um problema na 

prática do STF ao se convocar e ao se conduzir uma audiência pública.109 

A lógica binária de uma audiência, que tende a uma mera agregação de 

informações é vista como uma “oportunidade para a criação de uma espécie de 

representação pacificadora de uma prática que pode estar (ainda que inconscientemente) 

orientada à chancela de uma visão do problema já predefinida”. Essa lógica somada ao 

protagonismo do ministro relator na convocação, condução e comunicação da audiência, 

                                                 
108 VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 126. 

109 Marona e Rocha sugerem que “várias das diferenças identificadas entre os eventos devem ser explicadas 

mais pelo grau de adesão, pelas crenças, percepções e escolhas dos ministros do que por outros fatores como 

tema ou momento de realização da AP, o que expressa a enorme discricionariedade do relator e sua posição 

privilegiada na rede de atores envolvidos na construção do diálogo interinstitucional e socioestatal.” 

MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes. Democratizar a jurisdição constitucional? O caso das 

audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Revista de Sociologia e Política. v. 25, n. 62, p. 131-156, 

jun. 2017, p. 152. 



137 

 

 

 

“que na sua condição de presidente da diligência, tem ainda suas decisões blindadas pelo 

signo da irrecorribilidade”, acabam por excluir o “diálogo social do âmbito da decisão do 

colegiado”.110 

Já com relação ao contraditório “judicial bilateral”, Marjorie Corrêa 

Marona e Marta Mendes da Rocha enfatizam que o formato das audiências públicas no STF 

“faz com que elas se assemelhem mais a uma arguição do que a um debate propriamente 

dito”. Em nenhum dos casos analisados pelas autoras, “foi permitido aos participantes 

dirigirem a palavra uns aos outros sob o argumento de que se tratava de uma audiência de 

caráter instrutório e mesmo as menções de um expositor à fala ou argumentação de outro 

eram reguladas”.111  

Assim, o procedimento adotado nas audiências “acaba sendo resumido à 

tradicional divisão entre partes colocadas em posição de adversárias, como se estivessem 

disputando o resultado de um processo judicial comum”,112 o que acaba por diminuir a 

complexidade do problema tratando-o com uma visão binária da situação, resumindo-o a 

“sim ou não”, “constitucional ou inconstitucional”, e deixando de levar em conta todos os 

outros fatores e argumentos colocados pelos participantes. Ou seja, mesmo em “processos 

objetivos”, a prática das audiências públicas no STF ainda está fundada em uma relação 

bilateral adversarial.  

Quando analisadas as questões relativas à interação entre os ministros e 

os participantes das audiências, constata-se que há baixa interação entre os participantes, 

havendo poucos casos em que o ministro relator faz perguntas e permite ao membro do 

Ministério Público fazer perguntas. Da mesma forma, em poucos casos é permitido aos 

próprios participantes da audiência fazerem perguntas entre si.  

Essa prática pode estar em mudança, tendo em vista o procedimento 

adotado em uma das últimas audiências públicas convocadas pelo STF. Trata-se do caso 

em que se discutem dispositivos do Marco Civil da Internet, especificamente os artigos 10 

e 12, inc. III e IV, da Lei nº 12.965/2014, no âmbito da ADI 5.557, rel. min. Rosa Weber, 

e da suspensão do aplicativo WhatsApp, no bojo da ADPF nº 403, de relatoria do ministro 

                                                 
110 VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. Belo 

Horizonte: Fórum, 2012, p. 119. 

111 MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes. Democratizar a jurisdição constitucional? O caso 

das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Revista de Sociologia e Política. v. 25, n. 62, p. 131-

156, jun. 2017, p. 149. 

112 VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação 

social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012, p. 1000. 
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Edson Fachin. A audiência pública ocorreu nos dias 02 e 05 de junho de 2017. A mudança 

com relação à prática de baixa interação entre os participantes da audiência pode ter sido 

desencadeada no momento em que os relatores que convocaram a audiência conjunta 

abriram a possibilidade de um “espaço dialogal” ao final de cada sessão da audiência. Nesse 

espaço dialogal, os ministros fizeram perguntas abertas aos participantes, e estes também 

puderam fazer perguntas entre si e dar mais esclarecimentos acerca dos temas debatidos.113 

Em relação ao quórum dos ministros do Tribunal em audiências públicas 

que não foram convocadas por eles mesmos, verifica-se uma baixa presença, pois “poucos 

ministros comparecem às audiências, e um número menor ainda permanece durante toda 

sua realização”.114 Isso pode fazer coro às conclusões de que  sequer “a participação de 

terceiros, por intermédio dos amici curiae e dos convocados para a audiência pública, tem 

retirado dos julgamentos o caráter pessoal da decisão de cada um dos ministros”.115 

Quanto à clareza das regras sobre os critérios para participar da audiência, 

a prática do STF aponta para três formas de admissibilidade da participação. A primeira é 

por meio de convocação do próprio ministro relator; a segunda, de indicação das partes do 

caso ou ainda dos amici curiae; e a terceira se trata de um pedido dos próprios candidatos 

a participantes por meio de um e-mail institucional criado pelo STF. 116 

                                                 
113 STF. Espaço para perguntas e esclarecimentos marca fim do primeiro dia de audiência pública. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345517>. Acesso em 06/06/2017. 

114 VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação 

social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012, p. 1005. Oscar Vilhena 

Viera também analisou a questão da presença dos ministros em audiências públicas, sugerindo a modificação 

da forma de deliberação praticada no STF, de modo que, entre outras coisas, a presença dos ministros em 

audiências públicas seja obrigatória: “Em um primeiro momento, deveriam ser selecionados os casos da 

jurisdição difusa a serem julgados no ano judiciário; os de jurisdição concentrada dariam entrada pela ordem 

de chegada. A transparência na construção da agenda é urgente. Em um segundo momento, seria aberto 

espaço, seja para as audiências públicas, seja para as sustentações orais, com a presença obrigatória dos 

Ministros. Posteriormente, teríamos as sessões de discussão e julgamento. Depois de tomada a decisão, aquele 

que liderou a maioria deveria ser incumbido de redigir o acórdão. Desnecessário que haja 11 votos apostados, 

muitos deles pouco acrescentando, quando não confundindo os jurisdicionados. Com um processo de 

deliberação mais consistente, o Supremo poderia ter tempo para o estabelecimento de estândares 

interpretativos mais claros, o que permitiria estabilizar sua própria jurisprudência, bem como a jurisprudência 

dos tribunais e juízes de primeiro grau.” VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV. Vol. 

4, n. 2, São Paulo, jul./dez., 2008, p. 459. 

115 GODOY, Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos ministros 

do supremo tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 

Curitiba, vol. 60, n. 3, set./dez. 2015, p. 154. 

116 Lívia Guimarães aponta que “os critérios que justifiquem o aceso direto de uns (aqueles convidados) e o 

acesso indireto de outros (por meio da indicação dos amici admitidos e das partes, ou, principalmente da 

inscrição por e-mail para posterior seleção e habilitação) precisam ser melhor explicitados.” GUIMARÃES, 

Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. (Dissertação de 

Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, pp. 246-247. 
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Possibilitar a inscrição por e-mail é uma medida que amplia as 

possibilidades de participação de diferentes atores, tendo em vista que não é necessária a 

subscrição de advogado para realizar pedido de participação. Contudo, pelo fato de ser 

divulgada somente a lista dos inscritos que foram habilitados a participar das audiências, 

sem que tenha sido dada publicidade à lista daqueles cujo pedido foi indeferido, não se 

vislumbra transparência na decisão dos ministros relatores.117 

Por fim, a questão da influência da audiência pública no caso decidido 

tem sido objeto de crítica de vários estudos. A conclusão de Carolina Alves Vestena com 

relação à utilização dos argumentos colacionados nas audiências públicas é de que há um 

baixo “impacto dos pronunciamentos na confecção dos votos” dos Ministros do STF, 

indicando que somente são utilizados os argumentos dos participantes das audiências 

quando os Ministros pretendem “reforçar algum ponto específico já selecionado para sua 

própria argumentação”, o que demonstra um “caráter residual na formulação das razões de 

decidir”.118 Isso faz com que a adoção de tais audiências ofereça “a possibilidade de um 

discurso pretensamente democrático, justamente por sua sofisticada forma de ocultar a 

conservação das estruturas formais intactas”.119 

O caso da audiência pública convocada pelo então ministro presidente do 

STF, Gilmar Mendes, para discutir vários casos acerca da judicialização do direito à saúde 

é emblemático nessa questão. Isso não somente pela ampla citação da audiência pública 

nas decisões proferidas, mas também pelas consequências que advieram da realização da 

audiência.120  

Foi a primeira audiência após a Emenda Regimental nº 29/09. Além de 

convocar várias autoridades no assunto, também foi aberta a possibilidade de a sociedade 

em geral se inscrever por meio de correio eletrônico. A audiência foi estruturada em seis 

eixos, que fomentavam indagações formuladas pelo min. Gilmar Mendes: 1) o acesso às 

prestações de saúde no Brasil – Desafios ao Poder Judiciário; 2) Responsabilidade dos entes 

                                                 
117 GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, pp. 250-

251. 

118 VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação 

social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012, p. 1017. 

119 Ibidem, p. 1016. 

120 Sobre a audiência pública da saúde: FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno. Judicialização da saúde e audiência 

pública no STF: soluções de conflitos à luz do diálogo social. Curitiba: Juruá, 2017. DUARTE, Ricardo 

Cesar. A utilização de audiências públicas no judiciário: o caso de efetivação das políticas públicas de saúde. 

Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Associado Antonio Rodrigues de Freitas Jr. São Paulo: USP, 2016. 
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da Federação e Financiamento do SUS; e) Gestão do SUS – Legislação do SUS e 

Universalidade do Sistema; 4) Registro na Anvisa e protocolos e diretrizes terapêuticas do 

SUS; 5) Políticas Públicas de Saúde – Integralidade do Sistema; e 6) Assistência 

Farmacêutica do SUS.  

A decisão na STA-Agr 175, julgada por unanimidade pelo pleno do STF 

em 17/03/2010, analisa “as questões complexas relacionadas à concretização do direito 

fundamental à saúde, levando em conta, para tanto, as experiências e os dados colhidos na 

Audiência Pública – Saúde, realizada neste Tribunal nos dias 27, 18 e 29 de abril e 4, 6 e 7 

de maio de 2009”.121 Sobre essa decisão, Carolina Vestena indica que o voto vencedor do 

Min. Gilmar Mendes “atribui um caráter consensual aos argumentos trazidos, como se 

fossem fruto do entendimento de todas as partes participantes da audiência somadas às 

convicções dos ministros componentes do Tribunal”.122 

Com relação às consequências após a realização da audiência pública 

além da decisão jurisdicional do caso, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça editou 

a Recomendação nº 31 do CNJ, e criou o “Fórum Nacional para o Monitoramento e 

Resolução das Demandas de Assistência à Saúde”, por meio da Resolução nº 107/2010, do 

CNJ. Nas razões pelas quais justifica-se a criação desse Fórum, levou-se em consideração 

“os resultados coletados na audiência pública n. 4 realizada pelo Supremo Tribunal Federal 

para debater as questões relativas às demandas judiciais que objetivam prestações de 

saúde”. 

Outro trabalho que trata do tema das audiências públicas com uma 

metodologia empírica busca “aferir a efetiva influência das audiências públicas no processo 

de deliberação do STF”123 e chega à conclusão semelhante à de Carolina Vestena sobre o 

baixo impacto das discussões da audiência pública na deliberação do STF. Com base em 

autores da ciência política que estudam a “teoria democrática da representação”, o professor 

da Universidade de Brasília, Thiago Sombra, tem o objetivo de verificar para quais 

finalidades as audiências jurisdicionais perante o STF são convocadas. Para tanto, identifica 

quatro diferentes finalidades: (i) de legitimação, em decorrência da variedade dos 

                                                 
121 STF. STA-AgR 175, Min. Relator Gilmar Mendes. Pleno, j. em 17/03/2010. Acórdão disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255>. Acesso em 05/06/2017. 

122 VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação 

social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012, p. 1015. 

123 SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das audiências 

públicas na deliberação. Revista Direito GV. V. 13, n. 1, jan./abr., 2017, p. 237. 
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participantes; (ii) de compartilhamento dos efeitos políticos do processo decisório; (iii) de 

publicidade, para atrair a atenção da opinião pública; ou (iv) para obter informações 

técnicas sobre o caso. Sombra chega à conclusão de que as audiências públicas do STF 

estão “abaixo do potencial dialógico e de capacidade de influenciar na deliberação” do 

tribunal. 

O professor de sociologia do direito da Universidade Federal Fluminense, 

Roberto Fragale Filho, publicou estudo em que analisa uma das audiências públicas 

ocorridas no âmbito do STF.124 O estudo de caso feito por Fragale analisa o caso dos fetos 

anencéfalos, cujo acórdão foi publicado em abril de 2013. O estudo de Fragale procurou 

articular “uma análise acerca do impacto da audiência pública no processo decisório da 

Corte, buscando-se compreender seu significado para a relação da instituição judiciária 

com a democracia”.125 Apesar da realização e ampla discussão na audiência convocada pelo 

Min. Relator do caso, Carlos Ayres Britto, e da citação de trechos da audiência em alguns 

dos votos, a conclusão de Fragale Filho é de que não houve uma articulação entre os fatos 

discutidos e o processo decisório do STF, de modo que “essa articulação entre lei e 

problema à luz do direito constitucional não alimentou, de forma consistente, o processo 

decisório da corte na ADPF n. 54”.126 

Além das questões ligadas às possíveis falhas na prática das audiências 

públicas, alguns estudos sugerem a articulação de determinados modelos de audiência 

pública para melhor entendimento praticado modo de ser das audiências jurisdicionais 

realizadas por aquele tribunal. Lacombe, Legale e Johann propõem a análise do tema 

segundo dois modelos de audiência pública no âmbito do STF.127 Os modelos estão 

relacionados aos relatores dos casos em que foram convocadas audiências públicas, e por 

isso se chamam “modelo Gilmar Mendes” e “modelo Luiz Fux”. A escolha dos dois 

relatores para tentar se chegar a um modelo de audiência pública no STF teve como um dos 

critérios de identificação o número de audiências convocadas pelos relatores nos últimos 

                                                 
124 FRAGALE FILHO, Roberto. Audiências públicas e seu impacto no processo decisório: A ADPF 54 como 

estudo de caso. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 6, nov. 2015. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230>. Acesso em: 19 Dez. 2015. 

125 Ibidem. 

126 Ibidem.  

127 LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta; JOHANN, Rodrigo F. As audiências públicas no Supremo 

Tribunal Federal nos modelos Gilmar Mendes e Luiz Fux: a legitimação técnica e o papel do cientista no 

laboratório de precedentes. In: Democracia e suas instituições. José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do 

Valle e Gabriel Lima Marques (Organizadores). Rio de Janeiro: IMOS Editora, 2014. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230
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anos. Já os outros critérios estão ligados ao tipo de demanda, editais publicados, tipo de 

participantes almejados e perfil daqueles que efetivamente participaram das audiências. 

Assim, Lacombe, Legale e Johann identificam por meio dos editais de 

convocação das audiências públicas e pelas manifestações dos referidos relatores nas 

próprias audiências, que aquele modelo representado pelo ministro Luiz Fux seria mais 

ligado às questões de “natureza eminentemente técnica”. Já o modelo Gilmar Mendes 

estaria mais ligado a argumentos jurídicos e políticos. Outro fator que leva os autores a 

identificar esses dois modelos de audiência pública é o perfil dos participantes. Para tanto, 

identificam três perfis de participantes, com base em suas formações acadêmicas: (i) 

jurídico-político; (ii) técnico científico; e (iii) outros.  

Seguindo a linha de que o modelo Gilmar Mendes seria tendente à 

discussão de argumentos jurídicos e políticos, os dados trazidos pelos autores mostram que 

58,82% dos participantes apresentam o perfil jurídico-político, enquanto que 35,61% 

apresentam perfil técnico científico. Já dos participantes das audiências ocorridas no 

modelo Luiz Fux, apenas 31,49% têm perfil jurídico-político, e 53,59% têm perfil técnico 

científico. Ou seja, nas audiências públicas que se aproximam do modelo Gilmar Mendes, 

a preponderância de participação é de participantes com perfil jurídico-político. Em 

contrapartida, no modelo Luiz Fux, a maior participação é de pessoas com o perfil técnico-

científico. 

Além do perfil de legitimação democrática da decisão judicial a ser 

proferida, alguns autores entendem que a audiência pública deveria servir como um foro 

para discussões mais técnicas, de modo que os ministros estejam aptos para decidir 

questões cujo conhecimento técnico não dominem. Para Medina, Freire e Freire, esse é o 

principal motivador para a realização de uma audiência pública jurisdicional, destacando 

ainda que tais audiências no STF podem ter as seguintes funções: (i) esclarecimento de 

questões técnicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas; (ii) servir como um 

instrumento de legitimidade (participação de pessoas e entidades que representam a 

sociedade); (iii) reduzir o isolamento do tribunal (aproximação com a sociedade civil e com 

a comunidade científica); e (iv) auxiliar o tribunal técnico-cientificamente, pois aumentam 

as capacidades institucionais da corte (reduzindo as “chances de decisões equivocadas e 

mitigam o déficit de expertise” em questões de profundo conhecimento técnico).128 

                                                 
128 MEDINA, José Miguel; FREIRE, Alexandre; FREIRE, Alonso. Audiência pública é mais que um 

instrumento de legitimidade. Os constitucionalistas. Disponível em: 
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Nos últimos anos têm sido publicados estudos mais críticos com relação 

à prática das audiências públicas pelo STF. Seguindo essa linha, Fernando Leal, Rachel 

Herdy e Júlia Massadas, professores de direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de 

Janeiro (FGV-RJ), fazem um balanço dos dez primeiros anos de utilização de audiências 

públicas daquele tribunal. Para os professores, o instituto tem sido utilizado “de maneira 

incoerente e inconsistente”. A incoerência se daria principalmente pelo fato de se ter 

atribuído um discurso de que uma das funções da audiência pública é dar legitimidade 

democrática às decisões do controle de constitucionalidade realizado pelo STF. Já a 

inconsistência da audiência pública estaria ligada à sua prática, ao que os autores 

denominam de “operacionalização desparametrizada do instituto”.129 

Leal, Herdy e Massadas entendem que existe uma dupla função da 

audiência pública: uma função política e outra epistêmica. A função epistêmica exerceria 

o papel de compensar um déficit epistêmico dos julgadores, enquanto que a função política 

permitiria um “acesso e de participação da sociedade civil na corte”,130 ou seja, 

compensaria um déficit de participação na decisão. Leal, Herdy e Massadas entendem que 

os especialistas em questões jurídicas não se incluem nos “especialistas a serem ouvidos” 

nas audiências públicas. Isso porque os especialistas podem falar dos fatos analisados no 

controle de constitucionalidade, ou seja, os “fatos legislativos” em contraposição aos “fatos 

adjudicativos”. Com isso, Leal, Herdy e Massadas defendem que:  

pode haver boas razões para separar institutos cujas funções são contribuir para 

lidar com carências epistêmicas de tomadores de decisão, como as audiências 

públicas, de institutos que se destinam a compensar déficits democráticos, como 

                                                 
<http://www.osconstitucionalistas.com.br/audiencia-publica-e-mais-que-um-instrumento-de-legitimidade>. 

Publicado em 05/07/2013. Acesso em 24/10/2017. 

129 LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências públicas no Supremo 

Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, p. 331-372, 

jan./abr. 2018. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>, p. 330. Lívia Guimarães conclui de modo parecido ao 

afirmar que “em geral, no despacho convocatório, há uma percepção de que a audiência é meio instrutório – 

como quer a lei -, necessária para coletar informações de especialistas e autoridades com experiência no tema 

a ser discutido nas APs. [...] Contudo, algum comum e detectado pela presente pesquisa, foi a ampliação dos 

discursos de alguns ministros, com o consequente também alargamento da concepção de função exercida 

pelas audiências públicas. [...] Apesar desses discursos de legitimação e de democratização – conforme 

procurei demonstrar com a pesquisa empírica –, a prática das audiências públicas aponta para o outro lado”. 

GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, pp. 243-

245. 

130 LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências públicas no Supremo 

Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, pp. 331-372, 

jan./abr. 2018. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>, pp. 333-334. 
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o amicus curiae, e que isso não cria nenhum problema para a legitimidade e o 

desempenho da jurisdição constitucional brasileira.131 

 

Segundo os autores, a questão da democracia se difere da questão da 

ciência, pois na ciência o conteúdo e a qualidade das informações devem ser investigados 

segundo parâmetros e procedimentos aceitos pela comunidade científica e às “credenciais” 

de quem diz. Alegam os autores que “democracia e ciência funcionam em torno de 

objetivos, valores e práticas diferentes”. Assim, “o tribunal que recorre ao conhecimento 

especializado teria de se envolver em uma tarefa epistemológica difícil e controversa, que 

consiste em discernir ou discriminar a informação confiável da não-confiável”.132 Por isso, 

no entendimento dos autores, a audiência pública seria o momento de se permitir aos 

julgadores discutirem com especialistas acerca dessas questões ligadas às ciências, de modo 

que a participação dos especialistas nos temas seria fundamental para a “redução de 

complexidade no tratamento de evidências científicas na adjudicação”133.  

Há uma percepção de que a audiência pública, nos moldes como tem sido 

aplicada pelo STF, “parece ser um modelo mais próximo das audiências que têm sido feitas 

para debater ações judiciais que demandam uma outra postura do Judiciário, como um 

espaço de composição de interesses e diálogo interinstitucional, ao invés de mero emissor 

de decisões”,134 conforme declara Eloísa Machado Almeida, em sua tese de doutorado 

sobre o amicus curiae nas ações diretas de constitucionalidade relacionadas a direitos 

humanos. Para Almeida, as pesquisas que tentam criar uma tipologia das audiências 

públicas acabam por ignorar o “fator de utilização por encomenda e a variação de funções 

que [as audiências públicas] podem desempenhar em um processo”.135 

Para Lívia Guimarães, “as APs têm funcionado mais como uma 

ferramenta autolegitimadora do Tribunal, do que legitimadora de suas decisões”. Se, no 

                                                 
131 LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências públicas no Supremo 

Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 5, n. 1, pp. 331-372, 

jan./abr. 2018. DOI: 10.5380/rinc.v5i1.56328, p. 341. 

132 Ibidem, p. 344. 

132 Ibidem, p. 368. 

134 ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado André de Carvalho 

Ramos. São Paulo: USP, 2015, p. 96. 

135 Ibidem, p. 96. 
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discurso, as audiências públicas perante o STF funcionam como uma “colcha de retalhos 

de funções ou como um instrumento-frankestein”; na prática, elas têm funcionado:  

1) como local de coleta de informações para subsidiar julgamentos com temas 

extrajurídicos; 2) como discurso-instrumento de natureza autolegitimadora das 

decisões do Tribunal e 3) como espaço para o exercício de lobby de grupos de 

interesses organizados e a percepção estratégica dos atores envolvidos.136 

 

Dessa forma, as críticas dirigidas à audiência pública no STF parecem 

estar intimamente ligadas também ao próprio modo de deliberação daquele tribunal. Havia 

uma grande esperança de que simplesmente pelo fato de se convocar uma audiência pública 

para ouvir pessoas com experiência e autoridade na matéria a ser julgada poderia modificar 

o próprio modo como o STF decide os casos mais sensíveis. Contudo, a prática do tribunal 

tem sido interpretada como uma extensão dos problemas que são apontados tanto nos 

estudos sobre a deliberação daquele tribunal, quanto nas percepções que os próprios 

ministros do STF têm acerca da atuação do amicus curiae, por exemplo. 

Apesar das críticas e do ceticismo de alguns doutrinadores e ministros 

acerca do tema das audiências públicas, o fato é que elas são, hoje, uma realidade no STF. 

E não só perante o Supremo, pois o CPC/2015 trouxe a possibilidade de se realizarem 

audiências públicas perante outros órgãos jurisdicionais. É por isso que passamos à análise 

de como o CPC/2015 traz outras hipóteses de chamamento de audiência pública em outros 

tribunais brasileiros, conforme passa-se a expor.  

2.4.3 Audiência pública no CPC/2015 – RE e REsp. repetitivos, IRDR e alteração de 

tese jurídica 

De acordo com o verificado no primeiro capítulo desta tese, o CPC/2015 

investiu fortemente em duas estratégias distintas para lidar com a enorme carga de trabalho 

com que o judiciário tem se deparado nos últimos anos. A primeira é a adoção de um 

sistema de precedentes, e a segunda é o tratamento de casos repetitivos. Junto com tais 

estratégias, também houve um alargamento das hipóteses em que o Código permite a 

intervenção de amici curiae, que confirmou uma tendência de adoção e de generalização 

                                                 
136 GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, pp. 251-

252. 
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verificada em relação esse instrumento137. Da mesma forma, houve um aumento das 

hipóteses de convocação de audiência pública pelo judiciário. 

Didier, Braga e Oliveira definem a audiência pública jurisdicional como 

uma sessão pública realizada pelo poder judiciário com a finalidade de “permitir que 

pessoas com experiência e conhecimento em determinada matéria, ou que de algum modo 

sejam capazes de contribuir com o assunto discutido, possam externar suas opiniões e 

pontos de vista, ampliando a participação democrática num determinado processo 

decisório”.138 Para os autores, o “objetivo da audiência pública é dar mais legitimidade e 

qualidade ao ato final do procedimento, seja ele um ato legislativo, uma decisão 

administrativa ou uma decisão judicial”, enfatizando que se trata de “valioso instrumento 

de participação democrática no processo decisório, permitindo a ampliação do leque dos 

sujeitos envolvidos e tornando o debate de determinada matéria mais permeável à 

pluralidade de ideias”.139 

De um modo geral, são três as hipóteses em que o CPC/2015 faculta ao 

judiciário realizar audiências públicas: (i) no incidente de resolução de demandas 

repetitivas, quando o relator do caso poderá designar data para instruir o incidente em uma 

audiência pública com a finalidade de “ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria” (art. 983, §1º, CPC/2015); (ii) no âmbito do julgamento de 

recursos especiais e extraordinários repetitivos, quando o relator do caso nos tribunais 

superiores também poderá fixar data para instruir o procedimento ouvindo “depoimento de 

pessoas com experiência e conhecimento na matéria”, em audiência pública (art. 1.038, inc. 

I, CPC/2015); e (iii) em momento anterior à “alteração de tese jurídica adotada em 

enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos” com a finalidade de 

“contribuir para a rediscussão da tese” (art. 927, §2º, CPC/2015). 

Apesar de o CPC/2015 se referir à possibilidade de convocação de 

audiência pública apenas nos três dispositivos acima citados, Didier, Braga e Oliveira 

sustentam que o judiciário pode convocar uma audiência pública em outras situações, que 

“por sua relevância e repercussão, reclamem maior participação de pessoas estranhas ao 

                                                 
137 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. Out./Dez., 

2012. 

138 DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA; Rafael Alexandria de. Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação 

dos efeitos da tutela. 11 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 40. 

139 Ibidem, p. 41. 
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processo, mas com conhecimento e experiência suficientes para contribuir com o 

aprimoramento do resultado”.140 Os exemplos dados pelos autores citados se referem aos 

casos “dos processos estruturais, dos processos em que se discute leading case, cuja ratio 

decidendi servirá como precedente para casos futuros”, bem como “dos processos 

submetidos a julgamento por órgão plenário ou por órgão especial de tribunal, cujo 

resultado há de ser observado por juízes e pelo próprio tribunal (CPC, art. 927, V)”, além 

“do incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 948 a 950) e do incidente de 

assunção de competência (CPC, art. 947)”.141 

Uma diferença que parece haver entre as hipóteses do CPC/2015 para 

realização de audiência pública das leis do controle concentrado de constitucionalidade, 

conforme visto anteriormente neste capítulo, diz respeito ao requisito de convocação. Na 

lei da ação direta de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade, o 

dispositivo que permite a convocação das audiências públicas condiciona a convocação em 

caso de necessidade de “esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória 

insuficiência das informações existentes nos autos”. A lei ainda faculta ao relator, além da 

realização de audiências públicas, “requisitar informações adicionais, designar perito ou 

comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão” (art. 9º, §1º, Lei nº 9.868/1999) 

e requisitar informações aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais 

estaduais “acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição” (art. 9º, 

§2º, Lei nº 9.868/1999).  

Já a lei da ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), 

permite ao relator, nos casos em que entender necessário, “fixar data para declarações, em 

audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria” (art. 6º, §1º, Lei nº 

9.882/1999), e ainda “ouvir as partes nos processos que ensejaram a arguição, requisitar 

informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre 

a questão”. 

No âmbito do IRDR, por sua vez, o CPC/2015, também estabelece um 

procedimento de instrução do incidente. Isso porque o relator do caso deverá ouvir “as 

partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na 

controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de 

                                                 
140 DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA; Rafael Alexandria de. Curso de direito processual 

civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação 

dos efeitos da tutela. 11 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 41. 

141 Ibidem, pp. 41-42. 
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documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito 

controvertida” e o Ministério Público, na sequência (art. 983, caput, CPC/2015). Além 

disso, o Código possibilita ao relator designar data para “ouvir depoimentos de pessoas 

com experiência e conhecimento na matéria”, em audiência pública (art. 983, §1º, 

CPC/2015).  

O procedimento do recurso extraordinário e especial repetitivo, conforme 

disposto pelo CPC/2015, permite ao relator realizar uma instrução do caso a ser julgado, 

na medida em que viabiliza: (i) “solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante 

dispuser o regimento interno”; (ii) “fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de 

instruir o procedimento”; e (iii) “requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito 

da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se” 

(art. 1.038, CPC/2015). 

A redação inicial do §3º, do art. 1.038 determinava que o “conteúdo do 

acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis 

ou contrários”, tendo este parágrafo sido modificado pela Lei nº 13.256, de 2016, de modo 

que a redação atual determina que o “conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos 

fundamentos relevantes da tese jurídica discutida”. Essa determinação de que o acórdão 

proferido nos recursos extraordinários e especiais repetitivos deveria abranger a análise de 

todos os fundamentos da tese jurídica discutida seria bastante relevante quando da 

convocação de uma audiência pública nesses casos. Isso porque a questão a ser levantada 

seria a de que a decisão deveria, desse modo, analisar todos os argumentos favoráveis e 

contrários levantados pelos expositores na audiência pública.   

2.4.4 Audiência pública no TST: a ênfase à fundamentação da decisão 

No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho também houve 

regulamentação acerca das audiências públicas jurisdicionais, principalmente em uma 

adequação das normas internas daquele tribunal aos recursos de revista repetitivos e ao 

CPC/2015. A Instrução Normativa n. 38/2015, do TST, que regulamentou o procedimento 

do Incidente de Julgamento dos Recursos de Revista e de Embargos à Subseção I 
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Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) repetitivos, em seu art. 10, prevê a 

realização de audiências públicas142. 

Nessa esteira, o Regimento Interno do TST (RITST), conforme publicado 

no DJE de 24 de novembro de 2017, foi modificado para se adequar principalmente às 

alterações realizadas pela Lei nº 13.015/2014, sobre o julgamento do recurso de revista 

repetitivo, pelo Código de Processo Civil de 2015 e pela Reforma Trabalhista, Lei nº 

13.467/2017, que promoveu alterações na Consolidação das Leis do Trabalho. Uma das 

alterações realizadas no referido Regimento Interno, para se adequar ao novo regime dos 

recursos repetitivos e os que contenham transcendência, diz respeito à regulamentação da 

audiência pública no âmbito daquele tribunal.143  

De acordo com o art. 41, inc. XXXVI, do RITST, cabe ao presidente 

daquele Tribunal:  

[...] excepcionalmente, convocar audiência pública, de ofício ou a requerimento 

de cada uma das Seções Especializadas ou de suas Subseções, pela maioria de 

seus integrantes, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e 

autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 

esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, subjacentes a dissídio de 

grande repercussão social ou econômica, pendente de julgamento no âmbito do 

Tribunal. 

 

Segundo o Regimento Interno, o Presidente ou o relator do caso irá 

convocar audiência pública para “colher informações de terceiros potencialmente atingidos 

pela decisão ou de especialistas na tese jurídica discutida” (art. 199, RITST), garantindo a 

“participação das diversas correntes de opinião em torno da questão discutida”. Com 

relação à publicidade anterior à realização da audiência, determina a regulamentação que o 

edital de convocação no site do TST, no Diário Oficial e ainda receberá “ampla divulgação 

em veículos de comunicação apropriados às características do público destinatário” (art. 

                                                 
142 A redação do artigo é a seguinte: “Art. 10. Para instruir o procedimento, pode o relator fixar data para, em 

audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, sempre que 

entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato subjacentes à controvérsia objeto 

do incidente de recursos repetitivos. § 1º O relator poderá também admitir, tanto na audiência pública quanto 

no curso do procedimento, a manifestação, como amici curiae, de pessoas, órgãos ou entidades com interesse 

na controvérsia, considerando a relevância da matéria e assegurando o contraditório e a isonomia de 

tratamento. § 2º A manifestação de que trata o § 1º somente será admitida até a inclusão do processo em 

pauta”. TST. Instrução Normativa n. 38 [editada pela Resolução n. 201, de 10 de novembro de 2015]. 

Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/72880>. Acesso em 12/12/2017. 

143 Sobre o tema dos recursos de revistas repetitivos, instituído pela Lei 13.015/2014, em apreciação com os 

dispositivos do CPC/2015, ver: BRANDÃO, Cláudio. Incidente de julgamento de recursos repetitivos. In: 

BRANDÃO, Cláudio; MALLET, Estevão (Coord.). Processo do trabalho. 2a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 

pp. 617-684. 



150 

 

199, §1º, RITST), devendo o edital “conter o assunto da audiência, a indicação da questão 

específica objeto de discussão, a descrição do público destinatário do ato, a data, o local e 

o horário da sua realização e os critérios de inscrição e manifestação” (art. 199, §2º, 

RITST). 

Além de convocar a audiência, cabe ao ministro relator do caso selecionar 

os participantes, divulgar a lista de habilitados e a ordem dos trabalhos, determinando 

também o tempo que cada um terá para expor seus argumentos (art. 199, §6º, RITST). Aos 

demais membros do órgão colegiado competente para o julgamento do caso é dada a 

possibilidade de “participar da audiência e formular perguntas aos participantes” (art. 199, 

§7º, RITST).  

Uma inovação importante na regulamentação da audiência pública pelo 

Tribunal Superior do Trabalho diz respeito ao tipo de resposta que será dada pelo órgão 

julgador na decisão a ser prolatada. Isso porque o §9º, do referido artigo 199, RITST, 

determina que as “questões levantadas durante a audiência pública, desde que relevantes 

para o julgamento da causa, deverão ser examinadas pelo órgão julgador, na forma do art. 

489, § 1º, do CPC.” O próprio Tribunal, dessa forma, coloca como fundamental a 

necessidade de análise no acórdão a ser proferido acerca das questões levantadas pelos 

participantes da audiência pública, desde que sejam questões que apresentem relevância 

para o julgamento da causa. Sem o exame das questões relevantes discutidas na audiência 

pública, o acórdão poderá ser considerado sem fundamentação. 

A análise do Regimento Interno do TST nos traz uma outra hipótese de 

ausência de fundamentação das decisões judiciais. Assim, a interpretação do mandamento 

regimental é de que não se considera fundamentado acórdão do TST que não enfrente 

questões relevantes para o julgamento da causa levantadas durante a audiência pública 

realizada. 

Uma questão que tem sido levantada por estudiosos do tema leva em 

consideração a existência de um “espaço de luta argumentativa” nas audiências públicas 

que ocorrem no TST. Nesse sentido, Attila Barbosa e Rodrigo da Silva, ao analisar o caso 

específico da audiência pública sobre a terceirização, ocorrida em 09 de agosto de 2011, 

concluem que a referida audiência possibilitou uma “visão mais bem consubstanciada sobre 

as implicações sociais, econômicas e políticas que o uso da terceirização produz e que a 
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sua eventual extensão pode produzir”, sendo considerada um “espaço social de lutas 

político-cognitivas pela definição do real”. 144 

Recentemente, no ano de 2016, o TST convocou algumas audiências 

públicas. Foram realizadas audiências para discussão de casos repetitivos relativos à 

existência de dano moral em decorrência da exigência de apresentação de certidão de 

antecedentes criminais por candidatos a vagas de emprego (IRR-243000-

58.2013.5.13.0023, rel. min. Márcio Amaro); cumulatividade de adicionais salariais para 

carteiros que trabalham de moto (IRR-1757-68.2015.5.06.0371, rel. min. Alexandre Agra 

Belmonte); complementação da Remuneração Mínima de Nível e Regime da Petrobrás 

(IRR-21900-13.2011.5.21.0012, rel. min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira) e 

responsabilidade por dívidas trabalhistas de uma filial da Varig S. A. (IRR-69700-

28.2008.5.04.0008, rel. min. Guilherme Augusto Caputo Bastos). 

A primeira audiência pública após a modificação do Regimento Interno 

do Tribunal se deu no recurso de revista representativo da controvérsia que discutia a 

existência ou não de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores expostos à 

radiação. Segundo o despacho do Min. Relator, a audiência pública apresentava o objetivo 

de “obter informações técnicas políticas, econômicas e jurídicas acerca da questão debatida, 

de modo a subsidiar a Corte com o conhecimento especializado necessário para o deslinde 

da causa em juízo”.145  

No despacho de divulgação da lista dos participantes habilitados a falar 

na audiência, o ministro relator do caso, Augusto César de Leite Carvalho, da Subseção 1 

Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), indeferiu pedidos de participação das 

partes e dos amici curiae na audiência pública, sob o fundamento de que seriam discutidas 

apenas questões técnicas e não a interpretação do direito no caso. O ministro ainda declarou 

que 

[...] a oitiva não se destina, a priori, a colher interpretações jurídicas de 

textos constitucional, legal ou regulamentar, mas sim esclarecer questões 

técnicas a respeito da radiação ionizante emanada dos aparelhos móveis 

e, no plano jurídico, a respeito dos fundamentos adotados para edição da 

Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho.146 

                                                 
144 BARBOSA, Attila Magno e Silva; DA SILVA, Rodrigo Hinz. A audiência pública do TST sobre 

terceirização como espaço social de luta político-cognitiva. Política & Sociedade; Florianópolis Vol. 14, Ed. 

30, Maio-Ago, 2015, pp. 72-101. 

145 TST. IRR-1325-18.2012.5.04.0013. Decisão monocrática, Rel. Min. Augusto César de Leite Carvalho. 

Publicada no DEJT 21/02/2018. 

146 TST. IRR-1325-18.2012.5.04.0013. Decisão monocrática, Rel. Min. Augusto César de Leite Carvalho. 

Publicada no DEJT 21/02/2018. 
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Sem prejuízo da análise das demais audiências públicas já realizadas no 

TST, pode-se dizer que há uma preocupação desse tribunal acerca do caráter técnico da 

realização das audiências e sobre a utilização das informações e questões levantadas 

durante a audiência pública. 

2.4.5 Audiência pública nas ações civis públicas 

A realização de audiências públicas em ações civis públicas não é 

prevista na legislação brasileira. É interessante notar que o PL nº 5.139/09, comentado no 

item 1.2.2 desta tese, elencava o amplo acesso à justiça e a participação social como 

princípios do processo civil coletivo. O referido PL previa em dois dispositivos a 

convocação de audiência pública.  

O art. 22, determinava que em “qualquer tempo e grau do procedimento, 

o juiz ou tribunal” poderia “submeter a questão objeto da ação coletiva a audiências 

públicas, ouvindo especialistas no assunto e membros da sociedade, de modo a garantir a 

mais ampla participação social possível e a adequada cognição judicial”. Ou seja, como 

processo coletivo teria como princípio o amplo acesso à justiça e a participação social, a 

audiência pública serviria como um instrumento colocado à disposição do juízo para 

realizar a cognição judicial adequadamente e permitia a “mais ampla participação social 

possível”. 

Já a segunda previsão era a do §2º, do Art. 42, que possibilitava a oitiva 

em audiência pública, sempre que possível, dos membros da comunidade afetada, nos casos 

de condenação em pecúnia, inclusive decorrente de dano moral coletivo, originária de ação 

relacionada com interesses ou direitos difusos e coletivos. Nesse caso, a quantia seria 

depositada em juízo, devendo ser aplicada na recuperação específica dos bens lesados ou 

em favor da comunidade afetada, e justamente por isso era prevista a oitiva da comunidade 

em audiência pública. 

Mais recentemente, o Projeto de Lei nº 8.058, de 2014, da Câmara dos 

Deputados, que trata do processo especial para controle judicial e intervenção em políticas 

públicas, também permite ao magistrado convocar audiências públicas, caso tenham sido 

esclarecidas as questões suscitadas na fase preliminar do processo. Assim, o art. 10 do 
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referido projeto de lei possibilita a designação de audiências públicas, “convocando 

representantes da sociedade civil e de instituições e órgãos especializados”147. 

Mesmo não havendo previsão expressa na legislação, há relatos de casos 

em que fora determinada sua convocação de audiências públicas em ações civis públicas. 

Apesar do material escasso e em alguns casos de difícil acesso para pesquisa, alguns casos 

se enquadram no tema ora narrado.  

A experiência da Ação Civil Pública do Carvão, conhecida como “ACP 

do Carvão”, que tramita na 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma, no Estado 

de Santa Catarina, também é interessante.148 Trata-se de ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público Federal com o objetivo de recompor as áreas em que ocorreu degradação 

ambiental no entorno do Município de Criciúma, Santa Catarina, em razão das atividades 

de mineração de carvão.149 O processo coletivo foi ajuizado em face da União Federal e 

dezenas de mineradoras, no ano de 1993. A sentença, proferida pelo então Juiz Federal 

Paulo Afonso Brum Vaz, hoje desembargador do TRF, da 4ª Região, condenou os réus a 

oferecerem um projeto de recuperação da região degradada, no prazo de seis meses. Após 

o julgamento dos recursos de apelação nos casos, foi iniciada a execução provisória da 

sentença, em sede de antecipação de tutela.  

Diante da complexidade da matéria, a execução foi dividida em três fases: 

(i) obtenção de informações para delineamento da “dimensão do problema” e da “extensão 

                                                 
147 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 8.058/2014, proposto pelo Deputado Federal Paulo 

Teixeira (PT/SP). Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758>. Acesso em 

12/10/2017. Atualmente o projeto de lei está Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT). 

148 Para facilitar o acesso aos documentos referentes ao caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou 

um link exclusivo sobre o caso da ACP do Carvão, no qual é disponibilizada grande parte dos documentos 

referentes aos processos e é dado todo histórico da região, passando também pelo tema da degradação 

ambiental ocorrida e recuperação do passivo ambiental. Disponível em: 

<https://www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/>. Acesso em 11/08/2017. 

149 Conforme enfatiza Sergio Arenhart, “Para admitir todas essas intervenções, são fundamentais, como já se 

observou, as audiências públicas. Talvez seja correto dizer que os processos que lidam com políticas públicas 

jamais podem existir sem audiências públicas e que esse tipo de ato é o motor desses processos. Não se pode 

admitir audiências de conciliação ou de mediação das quais participem apenas as partes formais do litígio. 

Também não se pode tolerar que os verdadeiros interessados no litígio sejam alijados do debate judicial. Por 

isso, tais audiências públicas acabam não apenas permitindo a participação de grupos que devem ser ouvidos 

sempre nessas causas (técnicos e sociedade afetada), mas ainda sendo fundamental para legitimar a atuação 

do autor da ação coletiva e a intervenção judicial nesse assunto. Por essa razão, as audiências, em processos 

coletivos que discutem políticas públicas, não podem desenhar-se a partir da lógica do código de processo 

civil. A elas deve-se permitir ampla participação social e, sempre que possível, devem elas desenvolver-se 

próximo à comunidade a ser atingida.” ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: 

reflexões a partir do caso da ACP do Carvão. Revista de Processo Comparado. Vol. 2. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. 

https://www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/
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da obrigação”, de 2000 a 2004; (ii) atuação do Ministério Público Federal (MPF) para 

elaboração de uma estratégia para enfrentar o problema, com forte atuação da assessoria 

técnica do MPF para padronizar os projetos de recuperação ambiental; e (iii) apresentação 

dos projetos finais de recuperação das áreas degradadas e controle dos deveres impostos 

aos condenados e criação do Grupo de Assessoramento Técnico do Juízo (GTA). Nesse 

sentido, Sérgio Arenhart enfatiza que a realização de várias audiências públicas nesse caso, 

realizadas em várias localidades, foi essencial para a participação de especialistas e controle 

por parte da população atingida, de modo que essas audiências legitimaram a atuação do 

“autor da ação coletiva e a intervenção judicial nesse assunto”150. 

Já a ação civil pública promovida pela Defensoria do Pará em face da 

empresa Centrais Elétricas do Pará S.A. (CELPAS), que requereu o fornecimento de 

energia elétrica de forma continuada, sob pena de multa, também teve uma audiência 

pública. A audiência deste caso ocorreu na data de 24 de fevereiro de 2011, na comarca de 

Viseu, no Pará. Na decisão que convocou a audiência, o Juiz Lauro Alexandrino Santos, 

convocou a população local, autoridades municipais, representantes da empresa e dos 

órgãos reguladores de energia elétrica para discussão do tema.151 

Outro caso é de uma ação civil pública que tramitou na primeira instância 

da Justiça Federal em São Paulo, Ação Civil Pública nº. 2009.61.007033-0. Trata-se de 

ação na qual eram discutidas normas da Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAM) que determinavam aos fabricantes e 

fornecedores de veículos a instalação obrigatória de equipamento que incluísse a função de 

rastreamento e/ou localização em veículos. A audiência pública foi convocada pelo juiz 

Douglas Camarinha Gonzales, da 7ª Vara Cível, sendo realizada no dia 13 de janeiro de 

2010. Foram ouvidos os representantes do Ministério Público Federal, do Departamento 

Nacional de Trânsito, da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), do Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO), da Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotivos (ANFAVEA), da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares (ABRACICLO), do Instituto 

                                                 
150 ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP 

do Carvão. Revista de Processo Comparado. Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Para uma análise 

mais pormenorizada do caso ACP do Carvão sob diversos aspectos do processo coletivo-estrutural, ver: 

FERRARO, Marcela. Do processo bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação de mestrado. 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Cruz Arenhart. Curitiba: UPFR, 2015, pp. 39-40, 172-174. 

151 RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo Tribunal Federal: O caso das audiências públicas. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2012, pp. 41-42. 
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de Pesquisas Tecnológicas (IPT), da Associação brasileira de Empresas de Gerenciamento 

de Riscos e Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento (GRISTEC) e representantes de 

montadoras. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já realizou audiência pública 

para ouvir especialistas no tema para decidir acerca da intervenção do judiciário em 

políticas públicas, contudo no âmbito da apelação julgada pela Câmara Especial daquele 

tribunal. O caso específico tratava do atendimento, pela rede escolar municipal, de crianças 

de 0 a 3 anos (educação infantil) e de 4 a 5 anos (pré-escola),152 que ficou conhecido como 

“caso das creches”. Trata-se de ação civil pública proposta pelo “Movimento Creche para 

Todos”, que tem como integrantes entidades da sociedade civil: a Ação Educativa 

Assessoria Pesquisa e Informação, o Instituto de Cidadania Padre Josimo Tavares, a Casa 

dos Meninos, o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo e a 

Associação Internacional à Humanidade Jardim Emílio Carlos e Irene. O objetivo da ação 

judicial era de que o município fosse condenado a criar vagas nas creches municipais, 

respeitando os parâmetros nacionais e locais de qualidade.  

A primeira audiência pública desse caso foi realizada na data de 02 de 

setembro de 2013. No despacho convocatório, o Des. Relator Samuel Júnior aponta que é 

necessário que “sejam aprofundados os estudos e análises da real situação” em uma 

audiência pública. Ainda, fundamenta a realização da audiência nos termos do art. 114 do 

Regimento Interno do TJ/SP, “com observância das regras constantes a respeito no 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 21, XVII e 154 e seu parágrafo 

único)”.153 

Foram ouvidas várias autoridades convidadas pelo Desembargador 

Relator, além de outras pessoas que puderam se inscrever por e-mail. Nesta data, foram 

apresentados ainda dez pontos pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação 

                                                 
152 No voto do Desembargador Relator do caso, Samuel Júnior, encontra-se a justificativa e o procedimento 

que foi adotado na audiência pública, com fundamento no Regimento Interno do Tribunal paulista e também 

no Regimento Interno do STF: “E a proposta que faço, através deste voto, é no sentido de que, pelas 

características, do caso, e de sua relevância social, a luz do art. 114 do Regimento Interno deste Tribunal, 

com observância das regras constantes a respeito no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 

21, XVI e 154 e seu parágrafo único), se realize uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, para que possam ser ouvidas 

as autoridades responsáveis pela educação infantil, incluindo-se o próprio Sr. Prefeito Municipal, como, 

também, membros da sociedade, que certamente muito poderão contribuir e esclarecer, tanto nos aspectos 

técnicos, científicos, políticos, administrativos, econômicos e jurídicos, como sobre soluções possíveis para 

se tentar resolver tão importante problema social.” 

153 TJSP. Acórdão da Apelação nº 0150735-64.2008.8.26.0002, de 29/07/2013. Rel. Des. Samuel Júnior. 

Câmara Especial. Publicado em: 04/07/2013.  
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Infantil (GTIEI),154 fundado em 2012 por iniciativa da Ação Educativa Assessoria, 

Pesquisa e Informação; de Rubens Naves, Santos Jr. e Hesketh Escritórios Associados de 

Advocacia; da Defensoria Pública/SP, do Ministério Público de São Paulo e do Grupo de 

Trabalho de Educação da Rede Nossa São Paulo.  

Após a referida audiência pública, em uma espécie de experimentalismo 

judicial,155 o município foi condenado a criar 150 mil vagas em creches. O cumprimento 

da sentença seria acompanhado por um Comitê de Monitoramento. Alguns anos depois da 

condenação foi realizada outra audiência pública para um balanço de como o poder público 

municipal havia cumprido a decisão judicial.156 O caso das creches foi analisado pela 

professora Susana Henriques da Costa, a partir do marco teórico do acesso à justiça na 

dimensão procedimental e substancial. Sob ambas as dimensões, a conclusão que o referido 

estudo chega é de que, nesse caso, o acesso à justiça é “mais uma promessa (potencial) que 

uma realidade”157. Mais recentemente, o caso das creches foi encerrado por meio de um 

acordo entre as partes envolvidas.158  

Os casos narrados, principalmente o da ACP do Carvão e o caso das 

creches, demonstram que a forma de atuação que privilegia o diálogo interinstitucional, 

acontecido também na audiência pública, tem uma potencialidade muito grande para 

identificar os desafios e propor soluções para problemas complexos e coletivos. Contudo, 

esse diálogo interinstitucional, juntamente com a participação social, tem sido realizado 

numa espécie de experimentalismo institucional na busca de se legitimar e dar concretude 

às decisões judicias em casos de intervenção judicial em políticas públicas. 

                                                 
154 GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL SOBRE E DUCAÇÃO INFANTIL (GTIEI). 10 

Pontos para um Plano de Expansão da Educação Infantil de Qualidade no Município de São Paulo. 

Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2393818.PDF>. 

Acesso em 06/06/2017. 

155 VIEIRA, Oscar Vilhena. Experimentalismo judicial. Coluna publicada em 03/05/2014. Disponível em: 

http://m.folha.uol.com.br/colunas/oscarvilhenavieira/2014/05/1448931-experimentalismo-judicial.shtml>. 

Acesso em 02/12/2017. 

156 TJSP. TJSP promove audiência pública sobre vagas em creches de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=43765>. Acesso em 04/06/2017. 

157 COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa ou realidade? Uma análise do litígio sobre 

creche e pré-escola no município de São Paulo. Civil Procedure Review, v.7, n.2: 38-68, may.-aug., 2016, pp. 

62. 

158 AÇÃO EDUCATIVA. Acordo judicial sobre educação infantil no município de São Paulo é assinado.  

Disponível em: <http://acaoeducativa.org.br/blog/2017/09/18/acordo-judicial-sobre-educacao-infantil-no-

municipio-de-sao-paulo-e-assinado/>. Acesso em 06/10/2017. 
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2.5 Conclusões parciais 

Resgatar o modo pelo qual foi regulamentada a figura do amicus curiae 

nos Estados Unidos, e de como é utilizada da audiência pública conjuntamente com a 

previsão dos amici na Suprema Corte da Argentina, ajuda na compreensão de alguns 

elementos e de algumas concepções que estão em torno da adoção da figura do amicus 

curiae e da audiência pública.  Em uma análise crítica da relação entre audiências públicas 

e o papel desempenhado pelos amicus curiae em perspectiva comparada, é importante 

ressaltar que a experiência nos EUA está enraizada em uma prática que conta com mais de 

cem anos, ao passo que países como Brasil e Argentina estão experimentando modelos de 

ampliação da escuta de partes interessadas ou afetadas em menos de duas décadas. A 

questão do tempo e de um certo experimentalismo são cruciais para compreensão dos 

problemas suscitados atualmente. 

Assim como a intervenção do amicus curiae, a audiência pública 

necessita de regras claras para que exista transparência na sua convocação, na admissão 

dos participantes, na realização dos trabalhos e na análise dos debates e considerações no 

momento de deliberação do tribunal. Do mesmo modo que é importante ter claro quais são 

os interesses defendidos pelos amici curiae, também é necessário saber quais são os 

interesses defendidos pelos participantes das audiências públicas.  

Em razão da regulamentação sucinta acerca da audiência pública no 

direito brasileiro, verifica-se que a prática de cada instituição vem sendo feita de acordo 

com o arranjo institucional adotado pela própria instituição. Assim, tanto os regimentos 

internos quanto a própria prática dos tribunais têm definido a forma de convocação de 

audiências públicas, os critérios para seleção dos participantes, o seu modo de realização e 

ainda a questão do ônus argumentativo que deve ser levado em consideração como resposta 

às informações e argumentos levantados na audiência pública, conforme se verifica no caso 

do TST. 

Conforme se viu neste capítulo, a adoção da audiência pública 

jurisdicional pela legislação brasileira se deu em um contexto de abertura procedimental 

em sede de controle de constitucionalidade. Assim, as audiências realizadas no âmbito do 

STF acontecem no controle concentrado de constitucionalidade e para que sejam resolvidos 

casos em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, conforme disposto na 

Constituição Federal.  
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Pode-se verificar, ainda, uma cisão na literatura jurídica brasileira sobre 

a utilização de audiências públicas perante o Supremo Tribunal Federal. De um lado, há os 

defensores normativos da audiência pública em diferentes instâncias judiciárias. Esses 

defensores acreditam nas teses da ciência política e da sociologia política de ganhos de 

legitimidade pela criação de espaços institucionais onde a influência dos magistrados seja 

possível (ou seja, o amigo da corte como alguém que possa influenciar, dentro de 

parâmetros de igualdade procedimental).  

Porém, de outro lado, há uma literatura que se vale de estudos empíricos, 

adotando abordagens qualitativas, que demonstram incoerências, utilizações enviesadas 

das audiências e baixa porosidade das razões de decidir.  A análise da prática do Supremo 

Tribunal Federal feita por esses estudos empíricos, demonstra que os ministros e demais 

participantes têm muitas expectativas em torno das funções que a audiência pública pode 

desempenhar em um processo. Contudo, conforme estudos analisados neste capítulo, a 

prática tem revelado vários problemas com relação à institucionalização, aos 

procedimentos adotados e à real função que tal audiência exerce perante a Corte Suprema 

brasileira. Esses estudos empíricos, especialmente os feitos nos últimos três anos, parecem 

contrastar com a aposta feita pelo CPC/2015 em conseguir “ganhos de legitimidade” ao 

Judiciário ao permitir audiências públicas nos IRDR, por exemplo. 

Já no STJ, não há um requisito de repercussão geral com amparo 

constitucional para a resolução de um caso apenas para ser aplicado aos demais casos 

similares. O que há é a previsão de “pinçamento” e julgamento de recursos repetitivos, nos 

termos colocados primeiramente pelo CPC/1973, após suas reformas, procedimento este 

que foi mantido pelo CPC/2015. Nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais 

Federais, a possibilidade de convocação de audiência pública estaria ligada ao incidente de 

resolução de demandas repetitivas e a outras hipóteses em que os próprios tribunais 

interpretam a legislação nacional no sentido de que possibilitar a convocação de uma 

audiência pública para que os Desembargadores decidam casos submetidos a sua 

apreciação, por exemplo, nos casos de ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual 

ou municipal em face da Constituição Estadual. 

Por fim, no primeiro grau de jurisdição, a questão também passaria pelo 

processo coletivo, como se tem percebido em algumas ações civis públicas em que o juiz 

de primeiro grau convoca uma audiência pública para dar embasamento à decisão a ser 

proferida, principalmente em casos que envolvam políticas públicas, mudanças na estrutura 
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do estado ou ainda em casos em que é necessária uma postura diferente do judiciário para 

solucionar as questões levadas a juízo. 

Feitas essas considerações, no próximo capítulo será realizado estudo de 

caso múltiplo para se verificar como fica a questão das audiências públicas em casos 

repetitivos, decididos em sede de recursos especiais repetitivos e incidente de resolução de 

demandas repetitivas, com enfoque no acesso à justiça segundo a nova agenda de pesquisa 

proposta e adotada no primeiro capítulo desta tese. 
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3 ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO SOBRE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

JURISDICIONAIS NOS CASOS REPETITIVOS: EXPERIÊNCIAS NO STJ E 

NO IRDR 

 

O processo de abertura das cortes de justiça para a participação mediante 

audiências públicas, nos casos em que a decisão ultrapassa os interesses subjetivos das 

partes, amplia a complexidade do processo de deliberação. Essa abertura introduz ainda o 

problema do processo de deliberação judicial com participação pública, seja de pessoas 

com renomada experiência na matéria seja de outros atores. Essa complexidade pode ser 

compreendida a partir de vários aspectos. Para tanto, é necessário que sejam levadas em 

conta: (i) as peculiaridades do processo de deliberação judicial; e (ii) as peculiaridades de 

cada uma das cortes onde essa deliberação ocorre, por exemplo, no Supremo Tribunal 

Federal em casos de controle de constitucionalidade ou no Superior Tribunal de Justiça em 

casos de controle de legalidade infraconstitucional. 

Como visto, o primeiro capítulo da tese analisou como o processo civil 

brasileiro foi influenciado pelo famoso movimento de acesso à justiça nos anos 80-90, 

deixando um pouco para trás os objetivos desse movimento para focar em soluções para os 

problemas do próprio poder judiciário com o gerenciamento de demandas repetitivas e 

adoção de precedentes judiciais. O capítulo segundo da tese teve a finalidade de 

problematizar e demonstrar o que foi pesquisado e debatido até o momento no tema das 

audiências públicas jurisdicionais, colocando também como a questão do amicus curiae 

tem sido levada em conta. 

Já este terceiro capítulo analisará as audiências públicas jurisdicionais no 

STJ, recursos especiais repetitivos, e nos tribunais locais, em casos de IRDR, com uma 

abordagem qualitativa. O objetivo da análise feita neste capítulo é descrever a experiência 

dos tribunais acima referidos com as audiências públicas.1 

                                                 
1 Conforme Rafael Mafei Queiroz: “Descrever de forma organizada uma parte de realidades tão complexas é 

uma possibilidade interessante para uma pesquisa científica. Esse tipo de problema é o que se chama aqui de 

problema descritivo: nele, o pesquisador quer oferecer um retrato compreensível de fenômenos complexos, 

que ajudam a entender melhor as particularidades neles envolvidas”. QUEIROZ, Rafael Mafei. Como 

encontrar um bom tema dentro de minha área de interesse? In: QUEIROZ, Rafael Mafei; FEFERBAUM, 

Marina. Metodologia jurídica: um roteiro prático porá trabalhos de conclusão de curso. 1a ed. 2a tiragem. 

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 69.  
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3.1 Metodologia do estudo de caso múltiplo 

3.1.1 A dificuldade de se avaliar a participação em processos decisórios 

 
Uma grande dificuldade expressada pelos estudiosos dos processos de 

participação na sociedade em geral é a de como mensurar a participação. Isso porque é 

extremamente difícil medir a qualidade e a quantidade necessária de participação em 

determinado processo decisório.2 Diante dos pressupostos democratizantes das sociedades 

atuais, e da consequente necessidade de participação dos interessados na decisão a ser 

tomada, tem-se que a participação se torna um elemento crucial na tomada de decisão que 

ocorre em todos os poderes. 

Os estudos empíricos já realizados sobre o tema da audiência pública no 

judiciário brasileiro, especificadamente no STF, trabalham com alguns critérios, que 

também podem ser chamados de variáveis, e que podem constituir indícios de que houve 

maior participação dos interessados no processo de elaboração da decisão proferida. Sob 

um critério cronológico, tendo-se como base a realização da audiência pública, podemos 

identificar três fases do processo decisório: (a) antes da realização da audiência pública; (b) 

durante a audiência pública; e (c) após a audiência pública.3  

Levando em consideração, então, a classificação cronológica, podemos 

elencar algumas questões que podem ser debatidas antes da audiência pública, ao se 

considerar o que aconteceu no processo até aquele momento: como foi a participação dos 

                                                 
2 BEIERLE, Thomas C. Using social goals to evaluate public participation in environmental decisions. Policy 

Studies Review, 16(3–4), 75–103, 1999. ABELSON, Julia; GAUVIN, François-Pierre. Assessing the impacts 

of public participation: concepts, evidence and policy implications. Centre for Health Economics and Policy 

Analysis Working Paper Series 2008-01, Centre for Health Economics and Policy Analysis (CHEPA), 

McMaster University, Hamilton, Canada. 2008. Disponível em: 

<https://ideas.repec.org/p/hpa/wpaper/200801.html>. Acesso em 12/05/2017. FONSECA, Igor Ferraz; 

REZENDE, Raimer Rodrigues; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana Karine. Audiências públicas: 

fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal. Revista do Serviço 

Público Brasília, 64 (1), pp. 7-29 jan/mar 2013. FONSECA, Igor Ferraz; REZENDE, Raimer Rodrigues; 

OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana Karine. Potencial de Efetividade das Audiências Públicas do 

Governo Federal: Relatório de pesquisa. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/relatorio_potencial_efetividade.pdf>. 

Acesso em 12/05/2017. 

3 Tal critério cronológico poderia ser visto de uma forma diferente. Por exemplo, para Conrado Hubner 

Mendes a deliberação é que ganha o centro das atenções, podendo-se pensar em três momentos: pré-

deliberativo; deliberação em si e pós-deliberativo. Para os fins da presente pesquisa, é útil enquadrar a 

audiência pública em um desses momentos, pois a questão da deliberação é de fundamental importância 

quando se pensa seriamente sobre a participação no processo decisório do judiciário brasileiro. MENDES, 

Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2013. 
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interessados, como se deu o procedimento de chamamento da audiência, a escolha dos 

participantes, a divulgação, além de todo o contexto em que o caso estava inserido. 

Antes da realização da audiência pública, é possível verificar como se 

deu o início do conflito levado ao judiciário, analisar quais foram os atores que levaram o 

conflito para ser decidido e quais são os atores requeridos em tais demandas. Além disso, 

pode-se verificar também quais atores foram ouvidos até mesmo antes de ser convocada a 

audiência pública.  

Durante a realização da audiência pública, podemos verificar como se 

deu a oitiva dos atores envolvidos. Para isso, pensando na questão da oralidade4, por 

exemplo, podemos verificar: se foram feitas ou não perguntas e reperguntas; se as posições 

foram contrapostas diretamente; como se deu a disposição das falas; quais os critérios que 

foram ressaltados pelos ministros ou juízes durante as audiências; entre outros fatores. A 

postura adotada pelos ministros durante a audiência pode ser um fator determinante para a 

adoção ou não das posições defendidas durante aquele ato processual. Outro fator a ser 

levado em consideração é o fato de outros ministros ou juízes, que não o ministro ou juiz 

relator do caso, e que, portanto, convocou a audiência pública, estarem ou não presentes. 

A questão é saber como a postura dos juízes na audiência pode demonstrar a sua influência 

pelos argumentos expostos e como o órgão colegiado lida com essa abertura realizada por 

meio da audiência pública.  

Assim, quanto ao sujeito que participa das audiências públicas, vemos 

que já existem alguns estudos identificando de qual posição fala o ator que participa das 

audiências públicas. Lacombe, Legale e Johann apresentam uma classificação dos 

participantes das audiências públicas no judiciário sob o viés do perfil desses participantes.5 

Apontar quem são esses atores e qual o perfil daqueles que são ouvidos em uma audiência 

pública pode ser útil para identificar quem participa desse tipo de procedimento e qual seria 

                                                 
4 Sobre o princípio da oralidade no processo jurisdicional, ver:  FRANCISCO, João Eberhardt. A oralidade e 

a relação entre o juiz, os advogados e as partes no contexto da informatização do processo. In: José Roberto 

dos Santos Bedaque; Lia Carolina Batista Cintra; Elie Pierre Eid. (Org.). Garantismo processual: Garantias 

constitucionais aplicadas ao processo. 1ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. SOUZA, Michel Roberto Oliveira 

de. Novas perspectivas sobre a oralidade no processo. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, v. 2, p. 

145-178, 2015. 

5 Para tanto, os referidos autores classificam os perfis de acordo com a formação daqueles que participaram 

das audiências em (i) jurídico-político; (ii) técnico científico; e (iii) outros. LACOMBE, Margarida; 

LEGALE, Siddharta; JOHANN, Rodrigo F. As audiências públicas no Supremo Tribunal Federal nos 

modelos Gilmar Mendes e Luiz Fux: a legitimação técnica e o papel do cientista no laboratório de 

precedentes. In: José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do Valle e Gabriel Lima Marques (Organizadores). 

Democracia e suas instituições. Rio de Janeiro: IMOS Editora, 2014, pp. 197-203. 
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a consequência dessa participação. Ou seja, se o que se discute é como se dá a participação 

da sociedade, no sentido de ser ouvida diretamente para a prolação de uma decisão judicial, 

é importante saber quais atores que estão envolvidos no caso levado a juízo e quais de fato 

são ouvidos para, assim, se mensurar a possibilidade de aumentar esse tipo de participação 

para influenciar a decisão judicial.  

Quanto às questões após a realização da audiência pública, podemos 

pensar, por exemplo, que o fato de uma decisão ser tomada muito tempo depois de ter 

acontecido a audiência pública pode fazer com que os argumentos expostos pelos atores 

nas audiências sejam deixados de lado pelos juízes. Ou ainda o contrário, que o fato de a 

decisão ter sido tomada pelo judiciário logo após a audiência pública fez com que os 

argumentos lá expostos tenham sido levados em consideração pelos juízes do caso. 

Pode-se verificar se apenas o relator do caso cita o que aconteceu na 

audiência ou os outros ministros também narram o acontecido e os debates ocorridos. Isso 

pode ser um indício relevante de como a participação dos atores na audiência pode 

influenciar a decisão judicial. Isso porque se o relator do caso for o único a se referir ao que 

aconteceu na audiência, pode-se entender que ele é apenas um “transmissor” do que ocorreu 

naquele ato processual. Em outras palavras, a democratização da decisão poderia ser 

considerada menor, tendo em vista que os atores ouvidos pelo ministro relator não foram 

ouvidos diretamente pelos outros juízes. Por isso é importante saber se os outros ministros 

ou juízes do caso também acompanham a audiência e participam ativamente dela. 

A referência expressa no voto de cada julgador, seja do julgador que é o 

relator do caso, seja dos outros julgadores é de extrema importância nessa análise. Nesse 

sentido, Miguel Godoy6 já realizou estudo empírico em que analisa se as razões 

apresentadas pelos participantes das audiências públicas e pelos amici curiae foram levadas 

em conta pelos Ministros do STF. Para tanto, Godoy analisou os votos apresentados nos 

casos em que já aconteceram as audiências públicas perante o STF e que foram proferidas 

as decisões e publicados os acórdãos, utilizando-se de dois critérios distintos, objetivo e 

subjetivo. Na análise objetiva, Godoy verificou se há referência expressa aos participantes 

e aos argumentos que estes apresentaram nas audiências públicas. Quanto ao critério 

                                                 
6 GODOY, Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos ministros 

do supremo tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 

Curitiba, vol. 60, n. 3, set./dez. 2015, pp. 137-159. 
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subjetivo, Godoy analisa se os argumentos trazidos pelos participantes também são levados 

em consideração pelos Ministros, mesmo sem referência expressa aos participantes.  

Assim, no momento posterior à audiência pública, leva-se em conta como 

foram consideradas as manifestações dos participantes das audiências nos votos dos juízes 

e discussões sobre o caso, e, ainda, a menção ou consideração daqueles que não foram 

escolhidos para participarem das audiências, mas que puderam contribuir com o caso, com 

autorização expressa do juiz ou ministro relator. Verifica-se também quanto tempo decorre 

entre a realização da audiência pública e a efetiva decisão do tribunal, bem como se há 

maior democratização no procedimento quando a decisão a ser proferida é mais impactante 

na sociedade.  

3.1.2 O modelo analítico adotado neste trabalho 

O modelo de análise proposto neste estudo leva em conta outros estudos 

sobre audiências públicas7, além de considerar os estudos sobre a influência dos amici 

curiae nos processos jurisdicionais8 ou ainda sobre as audiências públicas ocorridas no 

STF.9 Contudo, o modelo adotado leva em consideração as peculiaridades do próprio órgão 

                                                 
7 FONSECA, Igor Ferraz; REZENDE, Raimer Rodrigues; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana 

Karine. Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder 

Executivo federal. Revista do Serviço Público Brasília, 64 (1), pp. 7-29 jan/mar 2013. FONSECA, Igor 

Ferraz; REZENDE, Raimer Rodrigues; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana Karine. Potencial de 

Efetividade das Audiências Públicas do Governo Federal: Relatório de pesquisa. Brasília: IPEA, 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/relatorio_potencial_efetividade.pdf>. 

Acesso em 12/05/2017. 

8 Dentre esses estudos, destacamos: CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before the 

Supreme Court: Who Participates, When, and How Much? The Journal of Politics, Vol. 52, No. 3 Aug., 1990. 

ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de doutorado). Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado André de Carvalho Ramos. São 

Paulo: USP, 2015. MEDINA, Damares. Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da Parte? 1. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

9 GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. GODOY, 

Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos ministros do supremo 

tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, vol. 

60, n. 3, set./dez. 2015. LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta; JOHANN, Rodrigo F. As audiências 

públicas no Supremo Tribunal Federal nos modelos Gilmar Mendes e Luiz Fux: a legitimação técnica e o 

papel do cientista no laboratório de precedentes. In: José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do Valle e Gabriel 

Lima Marques (Organizadores). Democracia e suas instituições. Rio de Janeiro: IMOS Editora, 2014. 

MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes. Democratizar a jurisdição constitucional? O caso das 

audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Revista de Sociologia e Política. v. 25, n. 62, pp. 131-156, 

jun. 2017. SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das 

audiências públicas na deliberação. Revista Direito GV. V. 13, n. 1, jan./abr., 2017.  FRAGALE FILHO, 

Roberto. Audiências públicas e seu impacto no processo decisório: A ADPF 54 como estudo de caso. Revista 

Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 6, nov. 2015. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230>. Acesso em: 19/12/2015. VESTENA, 
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jurisdicional que convoca a audiência. Assim, o modelo de análise utilizado tenta trazer 

para o presente trabalho a realidade das audiências por meio de uma construção abstrata. 

Para fazer isso, em cada caso analisado, primeiramente é feita uma breve narrativa 

explicativa da contextualização do problema envolvido nas demandas. Na sequência, a 

perspectiva de análise se volta para a exposição do caso por meio de quatro eixos 

fundamentais de unidades de análise10 dos documentos disponíveis sobre os casos, 

conforme demostrado na Figura 1, abaixo. 

Figura 1 – Desenho de estudo de caso múltiplo com múltiplas unidades de análise 

Elaboração: autor. Fonte: adaptado de Yin, 2010.11 

 

É importante ressaltar que outros trabalhos já adotaram uma metodologia 

qualitativa-descritiva para a análise de audiências públicas, conforme já referido no 

segundo capítulo desta tese, mas não com relação ao STJ em casos repetitivos e aos 

tribunais locais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas. Com a 

abordagem proposta poderemos fazer uma avaliação, no próximo capítulo, de como se dá 

                                                 
Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da participação social. Revista 

Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012. RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo 

Tribunal Federal: O caso das audiências públicas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012.  

10 Sobre as unidades de análise, cf.: MACHADO, Maira Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: 

MACHADO, Maira Rocha (org.). Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: REED, 2017, pp. 370 e ss. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 

11 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 
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o processo deliberativo no STJ e em casos de IRDR quando é convocada uma audiência 

pública jurisdicional, tendo como base os estudos de caso realizados. O ineditismo do 

trabalho fica por conta de uma análise das audiências públicas do STJ e no IRDR, ou seja, 

expandir a pesquisa sobre audiências públicas para outras cortes que não o Supremo 

Tribunal Federal, analisando ainda como esse instrumento de abertura procedimental se 

relaciona com a litigância repetitiva. Cada unidade de análise é descrita na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5 – Descrição das unidades de análise do estudo de caso múltiplo 

OBSERVAR 

O QUE? 
QUAIS OBJETIVOS? 

OBSERVAR ONDE E 

COMO? 
DADOS PRODUZIDOS 

Estrutura das 

audiências 

Verificar a estrutura do 

processo ou dos 

procedimentos adotados 

na audiência. 

Despachos e edital de 

convocação, atas das 

audiências públicas, notas 

taquigráficas e vídeos 

disponíveis nos sites dos 

tribunais. 

Motivos para convocação 

(número de demandas, interesse 

social, etc.); 

 

Forma de convocação 

(objetivos descritos na 

convocação – aumentar o 

debate, instruir a causa, etc.); 

 

Forma de ordenação 

dos trabalhos nas audiências 

(perguntas direcionadas no 

despacho de convocação ou de 

seleção dos participantes, 

critério de organização dos 

expositores). 

Quem 

participa 

Verificar quem são os 

atores das audiências 

públicas (sejam 

expositores, magistrados 

e amici curiae) 

Despachos de convocação, 

despachos de seleção dos 

participantes, notas 

taquigráficas e vídeos das 

audiências disponíveis nos 

sites dos tribunais. 

Perfil dos atores (pessoas físicas 

ou jurídicas); 

 

Perfil dos expositores nas 

audiências (técnicos ou 

jurídicos); 

 

Frequência dos julgadores na 

audiência; 

 

Frequência dos amici curiae. 

Informações e 

como se dá a 

interação dos 

atores 

Verificar quais os tipos 

de informação trazidas 

pelos atores e como se 

dá a interação entre eles 

nas audiências. 

Notas taquigráficas e 

vídeos disponíveis nos 

sites dos tribunais. 

Quais tipos de informação 

foram apresentados (jurídica, 

econômica, social, etc.)? 

 

Forma de interação entre os 

participantes (expositores, 

ministros, Ministério Público, 

plateia, etc.). 

Decisões 

decorrentes 

da audiência 

Verificar se são 

referenciadas as 

audiências e como é a 

Decisões judiciais 

relacionadas à audiência 

pública. 

Forma de aproveitamento das 

informações e debates 

(referência expressa à audiência 

pública). 
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referência aos debates 

nas decisões judiciais. 

Elaboração: autor. Adaptado de Guimarães, 2017.12 

3.2 As audiências públicas no Superior Tribunal de Justiça  

O Superior Tribunal de Justiça tem realizado audiências públicas mesmo 

antes de o CPC/2015 ter sido promulgado, aplicando por analogia o Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. A finalidade é ouvir especialistas com o escopo de instruir o 

procedimento de recurso especial repetitivo tido como paradigma da controvérsia (art. 256-

K, RISTJ) e, mais atualmente, ampliado pelo Regimento Interno do STJ (RISTJ) para 

instruir o procedimento do incidente de assunção de competência (art. 271-D, §1º, RISTJ). 

Inegavelmente trata-se de tema importante principalmente pelo fato de que essas decisões 

são consideradas paradigmas, ou precedentes qualificados – nos termos do RISTJ, devendo 

ser observado pelos tribunais, conforme o art. 927, inc. III, do CPC/2015. Até o momento 

já ocorreram sete audiências públicas no STJ, conforme a Tabela 6. 

Tabela 6 – Audiências públicas jurisdicionais no STJ 

  Caso 
Recurso especial repetitivo? Qual 

tema? 
Ministro(a) 

Relator(a) 
Órgão 

julgador 

Quando 

ocorreu 

Caso já 

julgado? 

Quando? 

1 

Sistema por 

pontuação de 

crédito (sistema 

de scoring) 

(REsp. rep. nº 

1.457.199/RS e 

1.419.697/RS) 

Tema 710 - Discussão acerca da 

natureza dos sistemas de scoring e a 

possibilidade de violação a 

princípios e regras do CDC capaz de 

gerar indenização por dano moral. 

Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Segunda 

Seção 
25/08/2014 17/11/2014 

2 

Atualização 

monetária do 

seguro DPVAT 

(REsp. rep. nº 

1.483.620/SC) 

Tema 898 - Atualização monetária 

das indenizações previstas no art. 3º 

da Lei 6.194/74, com redação dada 

pela Medida Provisória n. 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/07. 

Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Segunda 

Seção 
09/02/2015 02/06/2015 

3 

Renda inicial 

em previdência 

complementar 

(REsp. rep. nº 

1.435.837/RS) 

Tema 907 – Definição sobre o 

regulamento aplicável ao 

participante de plano de previdência 

privada para fins de cálculo da 

renda mensal inicial do benefício 

complementar. 

Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Segunda 

Seção 
31/08/2015 

Não 

julgado. 

4 
Serviço de 

internet pré-
Não. 

Moura 

Ribeiro 
Segunda 

Seção 
09/11/2015 11/12/2015 

                                                 
12 GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017, p. 122. 
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pago (CC nº 

141.322) 

5 

Streaming e 

direitos autorais 

(REsp. nº 

1.559.264/RJ) 

Não. 
Villas Bôas 

Cueva 
Segunda 

Seção 
14/12/2015 15/02/2017 

6 

Capitalização 

de juros (REsp. 

rep. nº 

951.894/DF) 

Tema 909 - Discute a existência de 

capitalização de juros vedada pelo 

Decreto 22.626/33 na própria 

fórmula matemática da Tabela 

Price, o que implicaria, 

inevitavelmente, e em abstrato, a 

ilegalidade de seu emprego como 

forma de amortização de 

financiamentos no sistema jurídico 

brasileiro em contratos bancários 

diversos anteriores à edição da MP 

1.963-17/00 e em financiamentos 

habitacionais anteriores à Lei 

11.977/2009. 

Isabel 

Gallotti 
Corte 

Especial 
29/02/2016 

Não 

julgado. 

7 

Comissão de 

corretagem 

(REsp. rep. nº 

1.551.951/SP) 

Tema 938 - Discussão quanto à: (i) 

prescrição da pretensão de 

restituição das parcelas pagas a 

título de comissão de corretagem e 

de assessoria imobiliária, sob o 

fundamento da abusividade da 

transferência desses encargos ao 

consumidor; e quanto à (ii) validade 

da cláusula contratual que transfere 

ao consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem e taxa de 

assessoria técnico-imobiliária 

(SATI). 

Tema 939 - Legitimidade passiva da 

incorporadora (promitente 

vendedora) para responder pela 

restituição da comissão de 

corretagem e da taxa de serviço de 

assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), sob o fundamento da 

abusividade da transferência desses 

encargos ao consumidor. 

Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Segunda 

Seção 
09/05/2016 24/08/2016 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Conforme verifica-se na Tabela 6, dos sete casos em que houve audiência 

pública, dois não foram realizados no âmbito dos recursos especiais repetitivos (o caso que 

envolvia as questões ligadas ao streaming e direitos autorais, REsp. nº 1.559.264/RJ e o 

caso do Conflito de Competência nº 141.322, que discutiu a competência de ação civil 

pública que versava sobre o serviço de internet pré-pago). Com relação aos casos julgados, 

verifica-se que em dois casos ainda não houve julgamento (sobre a renda inicial em 
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previdência complementar, REsp. rep. nº 1.435.837/RS e sobre a capitalização de juros, 

REsp. rep. nº 951.894/DF).  

Os casos em que mais foram convocadas audiências públicas se deram 

na competência da 2ª Seção do STJ. A maioria deles sob a relatoria do Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino: (i) sistema por pontuação de crédito – sistema de scoring (REsp. rep. nº 

1.457.199/RS e nº 1.419.697/RS); (ii) atualização monetária do seguro DPVAT (REsp. rep. 

nº 1.483.620/SC); (iii) renda inicial em previdência complementar (REsp. rep. nº 

1.435.837/RS) e (iv) Comissão de corretagem (REsp. rep. nº 1.551.951/SP). Os outros dois 

casos da Segunda Seção tiveram a relatoria do Min. Villas Boas Cueva, caso do streaming 

e direitos autorais (REsp. rep. nº 1.559.264/RJ), e do Min. Moura Ribeiro, caso serviço de 

internet pré-pago (CC nº 141.322).  

Já o único caso convocado para julgamento a ser realizado pela Corte 

Especial tem como relatora a Ministra Isabel Galotti, caso sobre a Capitalização de juros 

(Resp. rep. nº 951.894/DF). Para a realização do estudo de caso múltiplo foram escolhidos 

quatro casos no STJ, de modo que pudessem ser verificadas características semelhantes e 

diferentes da experiência desse tribunal.  

Assim, foram escolhidos os casos: (i) sobre o sistema de sobre a 

pontuação de crédito (sistema scoring), (ii) sobre a atualização monetária da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, (iii) sobre o conceito de capitalização de juros (tabela 

Price), e (iv) sobre a comissão de corretagem em imóveis comprados na planta, conforme 

passa-se a expor. 

3.2.1 Caso pontuação de crédito (sistema de scoring) 

3.2.1.1 Breve contextualização do caso 

O primeiro caso em que se convocou uma audiência pública no âmbito 

do STJ foi para tratar da legalidade do sistema de scoring.13 O STJ aproveitou a experiência 

e o regimento interno do STF para realizar uma audiência pública para decidir uma questão 

complexa em sede de recuso especial repetitivo. Segundo o próprio site do STJ, a decisão 

                                                 
13 ZANATTA, Rafael Ferreira; SOUZA, Michel Roberto O. de. O sistema de scoring e a primeira audiência 

pública do STJ. Blog E-mancipação. Disponível em: <http://rafazanatta.blogspot.com.br/2014/08/o-sistema-

de-scoring-e-primeira.html>. Acesso em 11/10/2014. GLEZER, Rubens Eduardo; ZANATTA, Rafael 

Ferreira. Atraso regulatório para a proteção de dados pessoais. Valor Econômico. 01/10/2014. Disponível em 

<http://www.valor.com.br/opiniao/3717726/atraso-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais>. Acesso 

em 11/10/2014. 

http://rafazanatta.blogspot.com.br/2014/08/o-sistema-de-scoring-e-primeira.html.%20Acesso%20em%2011/10/2014
http://rafazanatta.blogspot.com.br/2014/08/o-sistema-de-scoring-e-primeira.html.%20Acesso%20em%2011/10/2014
http://www.valor.com.br/opiniao/3717726/atraso-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais
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deste recurso representativo da controvérsia sobre o sistema de scoring seria aplicada a 100 

mil processos suspensos na segunda instância que aguardavam a decisão daquele caso. 

Trata-se de caso em que se busca a transparência do modelo de pontuação de crédito 

adotado no Brasil, conhecido como credit scoring.  

As demandas escolhidas como representativas da controvérsia eram 

procedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O caso foi enumerado como tema 

nº 710, informando o site do STJ que constavam 1.995 processos sobrestados naquele 

tribunal. Contudo há informações de que haviam em torno de 80.000 processos sobrestados 

no TJ/RS. 

O objetivo dos consumidores era ter seu direito à informação, para ter 

condições de saber qual sua pontuação, quais os critérios para se estabelecer a pontuação, 

quais são os dados utilizados na elaboração dessa pontuação, e se tais dados eram públicos 

ou privados. A alegação por parte dos consumidores é o respeito (i) ao Código de Defesa 

do Consumidor, principalmente seu art. 43, que versa sobre os bancos de dados e cadastros 

dos consumidores, com relação à restrição da utilização de informações num período 

superior a cinco anos e da utilização de informações relativas a eventuais débitos prescritos; 

e (ii) à Lei do Cadastro Positivo, Lei nº 11.414, de 9 de junho de 2011.  

O primeiro recurso selecionado como representativo foi do Recurso 

Especial nº 1.419.697/RS. Trata-se de demanda individual, com pedido condenatório e 

declaratório, proposta por um consumidor em face de Boa Vista Serviços S/A. Nesse caso, 

foram admitidos como amicus curiae: Banco Central do Brasil (Bacen), Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas, Serasa S.A, Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 

Instituto Para Desenvolvimento do Varejo (IDV). 

Já o outro recurso selecionado como representativo da controvérsia 

recebeu o nº 1.457.199/RS. Trata-se de demanda coletiva, proposta pelo Ministério Público 

Estadual do Rio Grande do Sul, em face da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre 

(CDL-Porto Alegre). Após a instrução no inquérito civil14, foi proposta a demanda coletiva 

pedindo obrigação de fazer, consistente na adequação às imposições da Lei nº 12.414/2011 

quanto à formação do banco de dados, inscrição e divulgação de informações, sob pena de 

                                                 
14 A demanda coletiva teve por base um inquérito civil nº 157/2010, iniciado por meio de um ofício da 3ª 

Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, que encaminhou os autos de uma demanda 

individual já sentenciada para que o Ministério Público apurasse eventual prática abusiva na utilização do 

sistema Crediscore (credit scoring), em 17 de junho de 2010. 
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multa, além de requerer a condenação genérica por danos materiais e morais causados aos 

consumidores.  

O pedido de antecipação da tutela requerido pelo Ministério Público 

Estadual foi acolhido, determinando o juízo a suspensão do sistema Crediscore e a exclusão 

de todos os consumidores que não requereram a inclusão no sistema, sob pena de multa, 

além de se determinar a inversão do ônus da prova. A ação coletiva foi julgada 

improcedente, conforme sentença de 19 de abril de 2013, revogando-se a tutela antecipada.  

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado 

parcial provimento, entendendo que a empresa ré não se desincumbiu do ônus da prova. O 

Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou (i) a suspensão da 

avaliação e informação no sistema Crediscore, em todo o território nacional, até que fosse 

adequado ao disposto nas leis aplicáveis; (ii) abstenção de inscrição do nome dos 

consumidores em cadastros de restrição de crédito; (iii) multa de R$ 4.000,00 para cada 

vez que for descumprida a determinação do item (ii), anterior; (iv) condenação da ré ao 

valor de indenizar em R$ 4.500,00 por danos morais e danos materiais para cada 

consumidor lesado, a ser executado mediante liquidação por artigos; (vi) condenação ao 

pagamento de danos materiais causados no valor de R$ 250.000,00, a ser revertido para o 

Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados; (v) a condenação da ré a publicar nos jornais 

de circulação nacional a parte dispositiva da sentença; (vi) sobrestamento e extinção de 

todas as ações individuais, com base no art. 103, III, do CDC, após o trânsito em julgado 

da ação coletiva. 

Opostos os embargos de declaração pela parte condenada e por demais 

interessados, estes foram acolhidos em parte, somente para constar “Boa Vista Serviços” 

ao invés de “Boa Vista”, conforme acórdão de 30 de outubro de 2013. Em face dessa 

decisão do TJ/RS, foi interposto recurso especial, conhecido pelo STJ e afetado para 

julgamento nos moldes dos recursos especiais repetitivos. Não consta no site do STJ que 

neste caso tenham sido admitidos amici curiae.  

3.2.1.2 Estrutura da audiência  

O relator do caso, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão proferida 

em 30 de maio de 2014, convocou audiência pública tendo em vista “o número elevado de 

demandas sobre o mesmo tema, a necessidade de uma abordagem técnica, bem como o 

grande número de interessados no julgamento da questão”. A finalidade era “municiar esta 
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Corte com informações indispensáveis para o deslinde da controvérsia.” Os requerimentos 

de participação deveriam ser encaminhados por e-mail até 05 de agosto de 2014 e 

identificar de forma precisa o “posicionamento que será manifestado pelo expositor, com 

vistas a uma composição plural e equilibrada do quadro de expositores”.15 

No despacho que divulgou a lista dos habilitados a participar da audiência 

pública, não foram dadas as razões do indeferimento da habilitação dos demais, nem 

divulgados quais instituições ou pessoas tiveram seu requerimento negado. Permitiu-se aos 

“interessados que se cadastraram, mas não foram habilitados, participar da audiência 

pública na condição de ouvintes”.16  

A audiência pública sobre o caso do credit scoring, foi realizada no dia 

25 de agosto de 2014, tendo sido transmitida pelo canal do Youtube do Superior Tribunal 

de Justiça17 e pela TV Justiça. A audiência foi dividida em 4 (quatro) painéis, cada um com 

5 pessoas, e o último com 7 (sete) participantes. A divisão dos painéis foi entre “entidades 

contrárias ao sistema credit scoring” e “entidades favoráveis ao Sistema credit scoring”, 

de modo que primeiro falaram as entidades contrárias, depois foram realizados dois painéis 

de pessoas favoráveis, finalizando-se novamente com um painel maior de pessoas 

contrárias. Segundo declarado pelo Ministro, a audiência seguia uma lógica de “quem fala 

primeiro, fala por último”.18  

Essa divisão entre entidades favoráveis e contrárias acabou não se 

refletindo nas exposições, tendo em vista que em geral os participantes não eram totalmente 

favoráveis ou contrários ao sistema de pontuação de crédito. A questão ficou centrada mais 

                                                 
15 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 30 de maio 

de 2004. 

16 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 07 de agosto 

de 2004. No despacho de 19 de agosto 2014, o Min. determinou a inclusão “no rol de habilitados a participar 

da audiência pública, o Dr. Lisandro Goularte Moraes (OAB/RS 43.547), na qualidade de procurador do 

recorrido”. STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 19 

de agosto de 2004. 

17 O vídeo está disponível no canal do STJ no Youtube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CU58J_cZ1vQ>. Acesso em 10/08/2017.   

18 O Min. Paulo de Tarso Sanseverino assim declarou no início da audiência: “Na verdade, procuramos 

colocar em cada painel pessoas que tenham a mesma linha de pensamento e, eventualmente, o contraponto 

será feito na sequência de painéis A ideia que se teve foi a de que quem fala primeiro, fala por último. Quem 

fala primeiro no período de manhã, depois tem o contraponto, e no período da tarde se faz a inversão. O 

sorteio seria feito no início, mas, como vimos que seria demorado, resolvemos fazê-lo na sexta-feira à tarde. 

Convidamos um representante da OAB/DF e um representante do Ministério Público, que, por coincidência, 

são pessoas com posições contrárias. Com isso, já realizamos todos os sorteios, inclusive o da disposição dos 

oradores desta manhã.” STJ. Resp. nº 1.419.697/RS, autos do processo, fls. 178, do Anexo 1. 
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na discussão de quais seriam os critérios para obtenção da nota de crédito e quais os dados 

utilizados. 

 Chamou a atenção durante a audiência o fato de que os expositores não 

falaram da tribuna destinada aos advogados, pois ficaram do lado esquerdo do Ministro que 

estava presidindo o painel. Isso porque, segundo o Min. Sanseverino, desse modo o orador 

não ficaria de “costas para a plateia”. 

Na abertura da audiência pública, o ministro relator saudou a todos e fez 

uma breve explicação do modo pelo qual se determinou a organização da audiência pública, 

ressaltando mais o motivo pelo qual o sorteio da ordem dos expositores não tinha sido 

realizado na data da audiência. Ressaltou que, por motivos de organização, o sorteio havia 

sido realizado em data anterior, com a presença de representantes da OAB/DF e do 

Ministério Público. 

O Subprocurador da República, em sua fala na abertura, declarou que a 

iniciativa de convocar a audiência demonstra que o STJ está aberto “ao diálogo e ao debate 

franco e racional”, sendo que esse diálogo visa “ao aprimoramento de suas decisões que 

devem estar em sintonia não só com a lei, mas também com as expectativas e esperanças 

que a sociedade deposita no Poder Judiciário Brasileiro”.19 

3.2.1.3 Participantes 

Foram selecionados para participar da audiência pública 21 pessoas, de 

modo que ao se contar com o Ministério Público Federal, temos 22 participantes, conforme 

o Gráfico 3, abaixo. Nesse caso em específico, chamou a atenção a ausência da Secretaria 

Nacional do Consumidor e do Ministério Público do Rio Grande do Sul (parte recorrida na 

ação civil pública), que certamente poderiam ter contribuído com o debate. 

Conforme pode-se verificar no Gráfico 3, abaixo, participaram da 

audiência pública sobre o credit scoring seis Associações de defesa de 

direitos/organizações não governamentais; duas Defensorias públicas (do Estado do Rio 

Grande do Sul e do Rio de Janeiro); seis Associações de classe, associações profissionais, 

sindicatos, federações e confederações; dois Órgãos da Administração Pública (Banco 

Central e Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República); duas 

participações individuais (de representantes de consumidores individuais que eram parte 

                                                 
19 STJ. Resp. nº 1.419.697/RS, autos do processo, fls. 179, do Anexo 1. 
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recorrida dos casos); três Empresas, sociedades limitadas ou anônimas; e dois membros do 

Ministério Público (Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios). 

Gráfico 3 – Participantes da Audiência Pública Credit Scoring 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Os expositores na audiência apresentaram um perfil eminentemente 

jurídico, tendo apenas um dos expositores perfil técnico (economista), representante da 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Gráfico 4 – Perfil dos expositores da Audiência Pública Credit Scoring 

 

6; 26%

2; 8%

6; 26%

2; 9%

2; 9%

3; 13%

2; 9%

Associações de defesa de direitos /
organizações não governamentais

Defensoria Pública

Associações de classe, associações
profissionais, sindicatos,
federações e confederações

Órgão da Administração Pública

Participação individual

Empresas, sociedades limitadas ou
anônimas

Ministério Público

22; 96%

1; 4%
Jurídico

Técnico



175 

 

 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Estiveram presentes na audiência pública o Min. Tarso Sanseverino, a 

Ministra Isabel Gallotti, o Min. Raul Araújo, o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, o Min. 

Marco Buzzi. Explicou o Min. Sanseverino ainda que o Min. Sidnei Beneti havia se 

aposentado e que Ministra Nancy Andrighi tomaria posse como Corregedora-geral da 

Justiça Nacional, no CNJ, no dia seguinte. Os outros três Ministros não puderam 

comparecer pois tinham outros compromissos.  

Dos cinco amici curiae nos dois casos representativos da controvérsia, 

estiveram presentes na audiência o Banco Central do Brasil (Bacen), a Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas, o Serasa S.A, e a Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban). 

3.2.1.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

Foram apresentadas várias informações durante a audiência pública. A 

maioria dos expositores discutiu questões jurídicas relacionadas ao Código de Defesa do 

Consumidor e à Lei do Cadastro positivo, destacando como essas leis se aplicariam ao caso 

do credit scoring.  

Três questões foram alvo de debates mais intensos. A primeira, com 

relação a definir se o sistema de pontuação de crédito consistia em um método para aferir 

o risco para concessão de crédito ou em um banco de dados. Caso fosse considerado um 

banco de dados, seria necessária a aprovação do próprio consumidor para inserção de seus 

dados nesse banco. A segunda questão girou em torno da necessidade de transparência 

quanto aos dados dos consumidores que eram verificados. Por fim, a terceira questão tratou 

do eventual dano moral decorrente dessa prática. 

Nesse sentido, o representante da Serasa Experian S.A. ressaltou que 

havia muita desinformação sobre o caso. Enfatizou ainda que o scoring não é uma base de 

dados, é uma ferramenta que consulta a base de dados e tira uma “foto”, ou seja, é um 

sistema analisa o perfil, não a pessoa. Destacou que “foram propostas no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina 120 mil processos” sobre o tema discutido. Para este advogado, “a 

maior parte das consultas objeto desses processos foi formulada por escritórios de 

advocacia para sustentar uma demanda artificial”, alegando que essa “não é uma demanda 
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da sociedade que está insatisfeita com determinado produto, mas uma demanda artificial 

criada por advogados como parte da indústria do dano moral que existe neste País”20. 

A fala do representante do Banco Central do Brasil também chamou a 

atenção ao defender a utilização de ferramentas do tipo credit scoring para aferição do risco 

ligado à concessão de crédito:  

Permito-me falar, obviamente, como representante da autoridade monetária do País, do 

regulador e do supervisor bancário brasileiro, que conhece muito de risco de crédito, 

que efetivamente sabe quais são as ferramentas que precisam ser utilizadas por todo o 

conjunto das instituições financeiras para enfrentar um mal, que se não for contido 

indiscutivelmente será deletério, indiscutivelmente abalará um valor inestimável, que é 

a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.21 

Outra fala interessante durante a audiência foi do representante do 

Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon), declarando que essa 

audiência pública “marca, sem dúvida, um novo período”, que poderia ser caracterizado 

por “iniciativas que permitem a abertura do Poder Judiciário, a abertura desta Corte, muito 

especialmente, a grandes visões e diversas visões sobre os temas controvertidos que aqui 

chegam”.22  

Não houve espaço para questionamentos ou outras formas de interação 

na audiência pública. Chamou a atenção também o fato de que vários atores mencionaram 

diretamente o promotor de justiça do Distrito Federal, Leonardo Bessa, participante da 

audiência pública, como um especialista na matéria.23  

3.2.1.5 Decisões decorrentes da audiência 

As decisões judiciais relacionadas à audiência pública versam 

basicamente sobre os dois casos julgados como representativos da controvérsia. Quanto ao 

recurso especial no caso do consumidor individual, o REsp. nº 1.419.697/RS, foi dado 

parcial provimento ao recurso, de modo que a demanda indenizatória do consumidor foi 

julgada improcedente.  

Já quanto à ação coletiva, no caso concreto foi dado parcial provimento 

ao recurso especial da empresa recorrente para declarar que “o sistema ‘credit scoring’ é 

                                                 
20 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS, autos do processo, fls. 249, do Anexo 1. 

21 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS, autos do processo, fls. 279, do Anexo 1. 

22 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS, autos do processo, fls. 250, do Anexo 1. 

23 O promotor Leonardo Roscoe Bessa havia lançado um livro, fruto de sua dissertação de mestrado sobre o 

tema: BESSA, Leonardo Roscoe. Cadastro Positivo: comentários à Lei 12,414, de 09 de Junho de 2011. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
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um método de avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, 

considerando diversas variáveis” atribuindo-se uma “pontuação ao consumidor avaliado 

(nota do risco de crédito) e para afastar a necessidade de consentimento prévio do 

consumidor consultado”. 

O voto do ministro relator, de quase 60 páginas, destacou que esse 

processo é daqueles que se parte praticamente “do zero”, diante da novidade da matéria. 

Por isso, o voto foi dividido em vários tópicos: a) conceito de “credit scoring”; b) avaliação 

do risco de crédito nos contratos em geral; c) regulamentação dos arquivos de consumo 

pelo CDC; d) a Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011); e) licitude do sistema “credit 

scoring”; f) limites: privacidade e transparência; g) dano moral.  

Apesar de não mencionar diretamente as posições defendidas na 

audiência pública, o Relator ressalta que “a audiência pública foi extremamente importante 

na formação do meu convencimento acerca das principais questões controvertidas a serem 

dirimidas para solução da controvérsia posta no presente processo”.24 Vale ressaltar que 

mesmo sem se referir diretamente aos participantes da audiência pública, o voto do Min. 

Relator faz diversas referências à obra sobre o cadastro positivo do consumidor, escrito 

pelo Promotor de Justiça do Distrito Federal, que participou da audiência. A decisão do 

tema repetitivo deu origem à súmula 550, do STJ.25 

                                                 
24 As teses definidas foram: “1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco 

de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de 

uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito) 2) Essa prática comercial é lícita, estando 

autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação 

do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor 

no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do 

CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem 

ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do 

sistema “credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito  (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte 

e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização 

de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de 

comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.” REsp. nº 

1.457.199/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. 

25 Súmula 550, do STJ: “A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não 

constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar 

esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo 

cálculo.” 
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3.2.2 Caso atualização monetária do seguro DPVAT (REsp. rep. nº. 1.483.620/SC)  

3.2.2.1 Breve contextualização do caso 

A segunda audiência pública do STJ tratou do caso da atualização 

monetária da indenização do Seguro de Danos Pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT). Teve como 

recurso representativo da controvérsia o REsp. nº 1.483.620/SC, interposto pela Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça do estado de Santa Catarina. Foi catalogado como tema repetitivo nº 898, do STJ, 

estando 499 recursos suspensos nesse tribunal, tendo recebido a relatoria do Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino. 

A questão submetida a julgamento versava sobre a atualização monetária 

das indenizações do Seguro Obrigatório DPVAT, previstas no art. 3º da Lei nº 6.194/74, 

com redação dada pela Medida Provisória nº 340/2006, convertida na Lei nº 11.482/07. O 

referido artigo determina que os “danos pessoais cobertos pelo seguro” causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, 

“compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada”, prevendo um valor fixo para cada evento danoso.26 

A discussão no especial repetitivo era então saber se as indenizações do 

Seguro Obrigatório DPVAT, em caso de morte ou invalidez poderiam sofrer atualização 

monetária, e, caso positivo, desde quando essa atualização monetária seria calculada, se da 

data da promulgação da lei ou da data do evento danoso. A controvérsia girava em torno 

da “existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei”.27  

O acórdão do Tribunal Local havia considerado que a atualização 

monetária deveria ser feita desde a edição da MP nº 340/2006. Já a alegação da Seguradora 

Líder, recorrente, era que não era devida nenhuma atualização monetária, tendo em vista 

que a própria lei determina um valor fixo, sem indexar a nenhum fator de correção 

                                                 
26 O art. 3º da Lei nº 6.194/1974, com a redação dada pela MP nº 340/2006, convertida na Lei nº 11.482/07, 

determina os seguintes limites: “inc. I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; inc. 

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e inc. III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica 

e suplementares devidamente comprovadas”. 

27 STJ, REsp. nº 1.483.620/SC. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em 27 de maio de 2015. Dje: 

02/06/2015. 
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monetária. Não houve contrarrazões da parte contrária. Após a afetação do recurso para 

julgamento como repetitivo pelo STJ, pediram ingresso no caso como amici curiae: a 

Defensoria Pública da União e a Superintendência de Seguros Privados. 

3.2.2.2 Estrutura da audiência 

A audiência pública foi convocada por meio de despacho do Ministro 

Relator do caso, na data de 27 de novembro de 2014, levando em conta o “número elevado 

de demandas sobre o mesmo tema, a necessidade de uma abordagem técnica, bem como o 

grande número de interessados no julgamento da questão”. A finalidade da audiência era 

de “municiar esta Corte com informações indispensáveis para o deslinde da controvérsia”. 

Como ainda não havia previsão legal expressa para realização da audiência, aplicou-se 

analogicamente o art. 154, parágrafo único, inciso I, do RISTF. 

Os interessados em participar da audiência deveriam realizar inscrição 

por e-mail, indicando de forma precisa a sua posição, “com vistas a uma composição plural 

e equilibrada do quadro de expositores”28. Esse requerimento poderia ser feito até a data de 

4 de fevereiro de 2015, havendo, então, mais de três meses para inscrição. 

A audiência pública primeiramente foi divida em sete painéis, com um 

primeiro painel mais longo, com três intervenções, e os demais com duas intervenções em 

cada. A divisão foi feita por meio de sorteio “em duas urnas divididas por entidades a favor 

e contra a atualização monetária do seguro DPVAT”.29 

3.2.2.3 Participantes 

Inicialmente, estavam previstas 16 participações dos inscritos na 

audiência pública, somando-se participação do Ministério Público Federal. Contudo, quatro 

pessoas inscritas tiveram problemas e não puderam comparecer.30 Assim, a audiência 

pública ficou com seis painéis, no total de 12 participantes. 

                                                 
28 STJ, REsp. nº 1.483.620/SC. Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão Monocrática de 27 de 

novembro de 2014. 

29 STJ, REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 2, do Anexo 1. 

30 Foram os advogados Emerson Baggio, do terceiro painel, e Wilson Molina Porto, do sétimo painel, 

Wanderley Antônio de Freitas e Alessandra Moro, que dividiriam o tempo de participação no sexto painel. 

Os documentos enviados pelos advogados, que constam no Anexo 1 dos autos, referente à audiência pública, 

indicam que adotariam a posição pela incidência da correção monetária desde a edição da MP nº 340/2006. 

STJ, REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 349, do Anexo 1. 
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Gráfico 5 – Participantes da Audiência Pública – DPVAT (STJ) 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Conforme pode-se verificar no Gráfico 5 acima, participaram da 

audiência pública sobre a correção monetária da indenização do seguro DPVAT: um 

membro do Ministério Público (Federal); um representante de um Órgão da Administração 

Pública; um membro da Defensoria pública (da União); três Empresas, sociedades 

limitadas ou anônimas; um representante de parte individual (o consumidor que era parte 

recorrida no caso); três advogados individuais que haviam encaminhado requerimento de 

participação; e duas associações de classe, associações profissionais, sindicatos, federações 

e confederações. 

Já quanto ao perfil dos expositores, a audiência também apresentou um 

perfil predominantemente jurídico, mas contando com três dos expositores de perfil técnico 
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(dois economistas e um atuário), representantes da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), de uma empresa de consultoria e de um órgão que representa os atuários. 

 

 

Gráfico 6 – Perfil dos expositores da Audiência Pública – DPVAT (STJ) 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Durante a audiência, estavam presentes os Ministros Paulo de Tarso 

Sanseverino, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Marco Buzzi, Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro e Isabel Gallotti. Os dois amici curiae do caso também estavam 

presentes, a Defensoria Pública da União e a Superintendência de Seguros Privados. 

3.2.2.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

Na abertura da audiência, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino saudou 

a todos e explicou a dinâmica adotada naquele dia, declarando ainda que quatro advogados 

tiveram problemas e que, por conta disso, alguns painéis poderiam ser adiantados. Foi dado 

o tempo de 15 minutos para cada participante fazer suas considerações, não havendo espaço 

para perguntas, nem dos Ministros presentes, nem dos demais participantes. 

A fala do representante do Ministério Público Federal é interessante, pois 

ressalta que “as audiências públicas são, de fato, um salutar processo dialógico no 

funcionamento do Judiciário”.31 Para o membro do MPF, o “belo, o perfeito e o adequado 

que esta Corte tem feito é que quando ela, em casos repetitivos, percebe que deverá ditar 

uma solução, não apenas para um caso, mas com reflexos a toda a sociedade, a todo o país, 

a toda a nação,” o Superior Tribunal de Justiça “abre-se ao diálogo, abre-se a escutar, 

                                                 
31 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 6, do Anexo 1. 
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porque é nessa escuta que se pode, tal qual o Parlamento fez no passado, colher todos os 

subsídios para uma decisão que atenda a todos os interesses em jogo e neste processo.”32  

Ao abordar o tema do recurso a ser julgado, o membro do Ministério 

Público Federal contrapôs duas interpretações possíveis sobre a ausência de previsão legal 

de correção monetária para as indenizações do seguro DPVAT, ou é “um silêncio eloquente 

ou é uma lacuna”. Concluindo que caso a Corte entendesse que se trata de um silêncio 

eloquente, adotando uma posição de autocontenção do Judiciário, que STJ, “assim como 

faz a Corte de Cassação italiana, dirija ao Legislativo a indicação de que o modelo com 

esse teto se mostrou inadequado, injusto, ou que deva ser atualizado, abdicando a Justiça 

de fazê-lo.”33  

Já o advogado da parte recorrida, beneficiária do seguro DPVAT, 

dialogando com a fala do Ministério Público, defendeu que não há um silêncio eloquente, 

mas sim uma omissão legislativa. Para o advogado, há um tratamento desigual de pessoas. 

Utilizou como exemplo o caso de dois vizinhos que se acidentam e têm o mesmo tipo de 

invalidez. Segundo ele, o vizinho que se acidentou em 2006 teria recebido o mesmo valor 

daquele que se acidentou 2014, mas o dinheiro recebido pelos dois não teria o mesmo valor, 

em virtude da desvalorização da moeda.  

A informação prestada pelo referido advogado foi de que o valor 

máximo, tanto para casos de invalidez e de morte, é de R$ 13.500,00. Se esse valor fosse 

atualizado, segundo seus cálculos, pelo índice IGP, estaria no valor de R$ 21.898,00 na 

época da audiência. Já quanto ao prêmio pago à Seguradora, utilizando-se o exemplo do 

prêmio do seguro de uma moto, que em 2006 era de R$ 137,65, mas que em 2015, seria de 

R$ 292,01, com um aumento de 112%. Segundo o advogado, isso somente faria com que 

as Seguradoras tivessem lucro. 

Nessa mesma linha de raciocínio, um advogado individual pediu aos 

Ministros que socorressem os brasileiros, pois o “trânsito comove, e essas pessoas precisam 

de socorro”.34 O referido advogado ainda mostrou várias fotos de acidentes de trânsito, para 

                                                 
32 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 7, do Anexo 1. O membro do Ministério Público ainda 

afirma que “para certos casos, esta Corte, à semelhança do que tem feito a Corte Constitucional brasileira, 

tem-se aberto para, na sua decisão, que terá um efeito quase legislativo, colher todas as melhores 

consequências e condições que no diálogo nomogenético existe. Por isso, o Ministério Público fica muito 

satisfeito com a possibilidade de não ser só ele, mas toda a sociedade, a participar de uma decisão do Tribunal, 

tentando fazê-la o mais fecunda possível.” 

33 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 13, do Anexo 1. 

34 A falta do advogado foi a seguinte: “Sobretudo, Excelências, para que seja atendido esse povo brasileiro 

que tanto precisa de socorro e cidadania. O Brasil pede socorro, Excelências. Está nas mãos dos senhores. O 
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tentar sensibilizar os Ministros sobre quem deveria ser socorrido com a devida atualização 

monetária das indenizações do seguro DPVAT. 

Praticamente respondendo à questão do aumento do valor devido a título 

de prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT,  o economista, membro de uma consultoria que 

elaborou um estudo para a Recorrente, elencou três motivos para aumento do prêmio do 

seguro DPVAT, alegando que: (i) “aumentou muito a inadimplência”, ressaltando que 

mesmo em caso de inadimplência a indenização será paga; (ii) houve “forte elevação da 

sinistralidade”; e (iii) haveria “necessidade de recomposição das provisões técnicas do 

Seguro DPVAT”. 

Quanto ao argumento de que o aumento dos prêmios aumenta o lucro das 

seguradoras, o consultor declarou que: “na verdade, a remuneração das seguradoras não é 

calculada pela diferença entre prêmios e o pagamento das indenizações”. Isso porque, a 

remuneração “é fixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados em 2% (dois por 

cento) do valor total dos prêmios”. O consultor ressaltou ainda que “45% (quarenta e cinco 

por cento) do valor do prêmio vai para o SUS (Sistema Único de Saúde) e 5% (cinco por 

cento) para o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito)”, não tendo “nenhuma 

vinculação direta com o pagamento do seguro.” 

A outra fala que se destacou no caso foi do representante da Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 

e Capitalização. O representante definiu o Seguro obrigatório DPVAT como “uma política 

pública de natureza assistencial”, uma “espécie de seguro social executado pelo Estado por 

meio da iniciativa privada, um consórcio de empresas do setor de seguros, mas sujeita a 

uma intensa, muito intensa regulação estatal.” Ainda citou decisão do STF em duas ações 

diretas de inconstitucionalidade, ADI nº 4.350 e nº 4.627, relatadas pelo Min. Luiz Fux, 

por meio das quais foi fixado o entendimento de que “a inclusão legal de índice de correção 

monetária no valor da indenização devida a título do Seguro DPVAT” necessita de 

“iniciativa do poder competente”.35 

No encerramento da audiência pública, o Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino declarou que tinha sido proporcionado um amplo debate, de “alto nível com 

todos os aspectos referentes, não apenas à questão jurídica, mas também à questão 

                                                 
meu respeito, e segue a nossa ilustração. Trazemos situações reais, as quais, pelas andanças no país, 

presenciei, inclusive sou autor de algumas das fotografias, porque o trânsito nos comove, e essas pessoas 

precisam de socorro”. STJ, REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 13, do Anexo 1. 

35 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 69, do Anexo 1. 
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econômica, à questão social”, enfatizando a importância desse debate, pois “esse é 

realmente o objetivo de uma audiência pública a respeito de um tema tão específico quanto 

este.”36 

3.2.2.5 Decisões decorrentes da audiência 

O acórdão do recurso especial representativo da controvérsia do caso 

sobre a atualização da indenização do seguro DPVAT deu provimento, por unanimidade, 

ao recurso da Seguradora Líder, mantendo-se a jurisprudência do STJ e consolidando a 

seguinte tese: “A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou 

invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”. 

No acórdão, o Min. Sanseverino deixa claro que o STJ deve seguir a 

decisão do STF na ADI nº 4.350/DF, relatada pelo Min. Luiz Fux, esclarecendo que “no 

caso da Medida Provisória 340/06, o Supremo Tribunal Federal foi mais longe, rejeitando 

a alegação de inconstitucionalidade sob o fundamento de que a lei não contém omissão”.37 

Em um trecho do voto o Min. Relator faz referência expressa à audiência pública, para 

afirmar que “as grandes concessões de serviços públicos, que têm impacto muito mais 

significativo na inflação, possuem mecanismos de atualização monetária de seus preços, 

sem que se oponha o argumento da inflação inercial”. 

Vale destacar nesse acórdão a sugestão do Ministro Relator para que todo 

o material produzido na audiência pública fosse encaminhado para o Poder Legislativo, 

“chamando a atenção para a iniquidade que vem sendo praticada contra as vítimas de 

acidentes de trânsito e suas famílias, em face da ausência de previsão legal de incidência 

de correção monetária sobre os valores das indenizações do seguro DPVAT”.38 O objetivo 

era de que esse material pudesse “servir de subsídio na elaboração de um Projeto-de-Lei 

que regule a atualização do valor das indenizações do seguro DPVAT”.39 

Após o julgamento do caso também foi consolidada a Súmula 580, pelo 

STJ, nos seguintes termos: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por 

                                                 
36 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, fls. 89, do Anexo 1. 

37 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, 2ª Seção, Votação unânime, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 02/06/2015. 

38 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, 2ª Seção, Votação unânime, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 02/06/2015. 

39 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC, 2ª Seção, Votação unânime, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 02/06/2015. 
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morte ou invalidez, prevista no §7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” 

3.2.3 Caso capitalização de juros 

3.2.3.1 Breve contextualização do caso 

Trata-se de caso em que se pretende a pacificação da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade, em abstrato, da utilização do Sistema 

Francês de Amortização, mais conhecido como a Tabela Price, para que aquele tribunal dê 

a interpretação correta do art. 4º, do Decreto nº 22.626/33 (conhecido como Lei da Usura). 

A questão foi afetada para julgamento por meio do recurso especial representativo da 

controvérsia nº 951.894/DF, Rel. Min. Isabel Gallotti, em 27 de novembro de 2014.40 

Segundo a Relatora, havia grande divergência nos tribunais de justiça, nos tribunais 

regionais federais e até mesmo no próprio STJ, elencando as decisões divergentes das 

primeira e segunda seções do Superior Tribunal. O tema recebeu o nº 909, dos recursos 

especiais repetitivos. No site do STJ consta que 811 processos estão suspensos aguardando 

seu julgamento. 

Contudo, em 03 de dezembro de 2014, a Corte Especial do STJ julgou, 

por unanimidade, outro tema no rito dos repetitivos, determinando que caso haja 

questionamento sobre a legalidade da utilização da Tabela Price – mesmo que somente em 

abstrato – será imprescindível facultar às partes a produção da prova pericial, pois não cabe 

“ao Juiz escolher a seu nuto entre uma teoria matemática ou outra sem valer-se da prova 

técnica”.41 

                                                 
40 Nessa primeira afetação, a questão afetada dizia respeito “à juridicidade do entendimento adotado pelo 

acórdão recorrido no sentido de que ‘o emprego da tabela Price traz em si a capitalização de juros, razão por 

que não deve ser adotada como método de amortização do saldo devedor’, ou, ao revés, como sustenta o 

recorrente, a fórmula da Tabela Price não implica capitalização ilegal de juros, nada impedindo seja usada 

como método de amortização do saldo devedor, independentemente de o contrato ser anterior ou posterior à 

MP 2.170/01 ou à Lei 11.977/2009. Cuida-se de decidir se a  capitalização ilegal de juros se configura, a 

priore e automaticamente, como mera decorrência da utilização da Tabela Price como método de amortização 

(o que viciaria o valor de todas as parcelas mensais, inclusive a do primeiro mês do contrato), ou se, ao 

contrário, a pactuação da Tabela Price não é ilegal, devendo ser verificado caso a caso, a partir do exame da 

evolução mensal do contrato de  financiamento, se houve amortização negativa, e, portanto, anatocismo 

vedado em lei.” STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Isabel Galotti. Decisão monocrática de 27 de novembro de 

2014. 

41 As teses firmadas pelo STJ foram de que “1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price 

- mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo 

pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 

5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária 
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Diante dessa decisão da Corte Especial, em 22 de outubro de 2015, a Min. 

Isabel Gallotti proferiu novo despacho no REsp. nº 951.894/DF, modificando a questão 

jurídica afetada para julgamento, que passou a ser sobre a “definição do conceito jurídico 

de capitalização de juros vedada pela Lei de Usura e permitida pela MP 2.170-01 no âmbito 

do Sistema Financeiro Nacional, e pela Lei nº 11.977/2009, no Sistema Financeiro da 

Habitação, desde que expressamente pactuada”.42  Nessa ocasião, a Ministra enfatizou que 

a questão a ser dirimida não era com relação à fórmula matemática em si utilizada na Tabela 

Price, mas sim quanto à “divergência acerca do conceito jurídico do que sejam os juros 

capitalizados vedados pela Lei de Usura”. Isso porque, apesar de ser uma única fórmula, 

variam “o valor, o prazo do financiamento, a periodicidade do vencimento das parcelas, e 

a taxa de juros em cada caso pactuados”.43 Para que os técnicos pudessem fazer a perícia, 

seria necessário primeiro saber o que é lícito e o que não é com relação aos juros 

capitalizados.  

Nesse mesmo despacho de outubro de 2015, a Min. determinou a 

realização da audiência pública. Foram expedidos ofícios à Federação Nacional dos Bancos 

(Febraban) e ao Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) para que figurassem como amici 

curiae no caso, tendo a Febraban respondido. O Procon/SP também apresentou memoriais 

como amicus curie, mas seu pedido não foi apreciado. Não consta nas decisões e no site do 

STJ amicus nesse caso.  

3.2.3.2 Estrutura da audiência  

A audiência pública aconteceu em 16 de fevereiro de 2016, na sala de 

sessões da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. A convocação foi feita por meio de 

despacho proferido pela Ministra Relatora do caso, Isabel Gallotti. Segundo consta desse 

despacho, a audiência foi convocada tendo em vista a “multiplicidade de recursos em que 

idêntica questão jurídica é abordada”, o “grande número de interessados” no julgamento 

do tema, e que a Tabela Price é “largamente utilizada em diversos tipos de financiamentos, 

                                                 
a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de 

juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro 

da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. 

Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de 

direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.” STJ, Corte Especial, REsp.  nº 

1.124.552/RS. Rel. Luis Felipe Salomão. Julgado em 03 de dezembro de 2014. DJe: 02/02/2015. 

42 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Gallotti. Decisão monocrática de 22 de outubro de 2015. 

43 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Gallotti. Decisão monocrática de 22 de outubro de 2015. 
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como os habitacionais, de veículos, estudantil (FIES)”. Nas palavras da Ministra, a 

audiência ocorreria para “melhor esclarecimento da controvérsia”.44 Os interessados em 

participar da audiência deveriam encaminhar e-mail informando “o entendimento do 

interessado, com vistas à formação equilibrada do quadro de expositores”.45 

A Ministra Relatora tornou pública a relação das entidades e seus 

respectivos representantes habilitados a participar da audiência pública, em despacho de 18 

de dezembro de 2015. Os expositores foram divididos em dez painéis, com dois expositores 

cada. Interessante notar que no Apenso 3 do REsp. nº 951.894/DF consta todos os e-mails 

recebidos requerendo a inscrição na audiência pública, assim como um quadro-resumo com 

a indicação do nome, instituição, OAB/CPF e posicionamento de todos os trinta e oito 

inscritos para a audiência pública.46 

Após a publicação da relação dos habilitados, houve uma série de pedidos 

de esclarecimentos e de outras naturezas sobre o despacho proferido. Assim, em 03 de 

fevereiro de 2016, foi proferido novo despacho, para acolher o pedido de desistência de 

participação na audiência de dois expositores, habilitar outros expositores e esclarecer o 

motivo pelo qual alguns dos inscritos não foram habilitados.  

Dois exemplos são pertinentes nesse caso. O primeiro refere-se ao pedido 

feito por um professor de direito e advogado, cuja participação fora inicialmente indeferida. 

O despacho declara que a informação prestada pela Coordenadoria da Corte Especial, no 

quadro-resumo dos interessados a participar na audiência, constava que o referido 

advogado não tinha apresentado posicionamento. Diante de novo envio de seu currículo e 

de artigos publicados sobre o tema em específico, a Ministra reconsiderou sua decisão 

inicial, habilitando-o a participar da audiência. Algo parecido aconteceu com outro 

professor, de economia, que acabou enviando seu requerimento de participação após o 

prazo estabelecido no edital de convocação. Entretanto, diante do envio de sua tese de livre 

docência sobre o tema a ser tratado na audiência, a Ministra considerou que sua participação 

seria útil, habilitando o professor a também participar como expositor. 

                                                 
44 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Gallotti. Decisão monocrática de 22 de outubro de 2015. 

45 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Gallotti. Decisão monocrática de 22 de outubro de 2015. 

46 STJ. REsp. 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Gallotti, autos do processo, fls. 162-168, Apenso 3. 
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3.2.3.3 Participantes 

Foram selecionadas para participar da audiência pública 20 pessoas, de 

modo que ao se contar com o Ministério Público Federal, teríamos 21 participantes na 

audiência. Contudo, duas pessoas não compareceram à audiência,47 havendo, ao final, 19 

participações, contando com o MPF, conforme o Gráfico 7, abaixo.  

Gráfico 7 – Participantes Audiência Pública – Capitalização de Juros (Corte Especial 

STJ) 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Conforme pode-se verificar no Gráfico 7, acima, participaram da 

audiência pública sobre o conceito de capitalização de juros: um membro do Ministério 

Público (Federal), dois membros de Órgãos da Administração Pública; seis representantes 

de Associações de classe, associações profissionais, sindicatos, federações e 

confederações; três advogados individuais; cinco experts individuais; um membro de 

                                                 
47 Ausentes os oradores cadastrados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada 

– ABRAPP e da Comissão de Direito Empresarial da OAB/PA. 
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Associações de empresas. Já quanto ao perfil dos expositores, a audiência apresentou um 

perfil mais equilibrado, com onze expositores com perfil jurídico e oito de perfil técnico, 

tendo em vista que três participantes dividiram o tempo em um dos painéis, assim como 

dois participantes dividiram o tempo em outro painel. 

Gráfico 8 – Perfil dos expositores da Audiência Pública – Capitalização de juros (Corte 

Especial STJ) 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Estiveram presentes na audiência pública: Min. Isabel Gallotti; Des. 

Federal (convocada) Diva Prestes Malerbi; Min. Humberto Martins; Min. Jorge Mussi; 

Min. Marco Buzzi; Min. Moura Ribeiro; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Min. Og 

Fernandes; Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Min. Raul Araújo; Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca; Min. Villas Bôas Cueva. 

3.2.3.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

De um lado, as apresentações mais técnicas procuraram explicar alguns 

conceitos matemáticos, resgatar o momento da criação da Tabela Price e seus componentes, 

além de fazer um cotejamento desse tipo de amortização de juros com outros tipos possíveis 

e ainda diferenciar a utilização da Tabela Price no Brasil e em outros países. Apesar de as 

apresentações técnicas terem tratado dos mesmos temas, houve uma divergência muito 

grande entre os especialistas.48 

                                                 
48 Por exemplo, o perito Luiz Fernando Azzoni Faringnoli declarou que “A Tabela Price é um sistema de 

amortização de pagamento que causa desequilíbrio financeiro dos contratos, comparativamente ao sistema 

equivalente menos oneroso obtido em contratos de adesão que se valem da hipossuficiência e da 

complexidade da metodologia de cálculo, imposta por mercados imperfeitos que se comportam como 

oligopolizados. Mercados imperfeitos são chamados de mercados assimétricos devido à assimetria das 

informações (referência a Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia de 2001).” STJ. REsp. nº 951.894/DF. 

Rel. Min. Isabel Galotti, autos do processo, fls. 516, Apenso 3. 
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De outro lado, as manifestações mais preocupadas com a interpretação 

jurídica da questão tentaram dar uma intepretação da Lei de Usura, considerando-se o 

momento em que foi promulgada, a manutenção pela referida Lei do estipulado no Código 

Comercial de 1850, e toda a evolução da jurisprudência e das leis infraconstitucionais 

acerca do assunto.  

A preocupação dos expositores era tanto do ponto de vista das instituições 

financeiras, com relação à concessão de crédito, quanto do lado do próprio consumidor, 

que toma esse crédito para que consiga adquirir um determinado bem que não conseguiria 

adquirir de outra forma. Nesse sentido, o Ministério Público Federal defendeu que a decisão 

deve ser preocupar também com uma maior inclusão das famílias em programas 

habitacionais, e destacou que “a escolha do sistema de amortização deve ser do tomador, 

em conjunto com o agente financiador, tendo em vista uma série de condições, tais como: 

preferências do mutuário, características e riscos da operação.”49  

No fechamento da audiência, a Ministra Relatora, Isabel Gallotti, declara-

se satisfeita com todos os painéis diversificados, que, segundo ela, “deram um panorama 

muito abrangente da questão sobre enfoques matemáticos, jurídicos, econômicos, 

contábeis, com ilustrações diferentes”, e que certamente auxiliarão o STJ a “definir o que 

é proibido no sistema brasileiro e o que não é proibido”. Ressalta a Ministra ainda que é 

necessário realizar o “diagnóstico do problema verdadeiro”, se é a “existência de um 

método matemático de juros compostos”, tal como a Tabela Price, ou o problema real seria 

“a elevadíssima taxa de juros que existe no mercado brasileiro”. A Ministra conclui que “é 

uma questão de premissas jurídicas, e o Direito se assenta sobre os fatos, não deve ser 

divorciado da realidade”.50 

3.2.3.5 Decisões decorrentes da audiência 

O recurso especial repetitivo representativo da controvérsia ainda não 

teve o julgamento finalizado no STJ. No dia 16 de novembro de 2016, quando o processo 

foi pautado para ser julgado pela Corte Especial, o Min. Luis Felipe Salomão suscitou 

questão de ordem no sentido de tornar sem efeito a afetação do recurso como repetitivo, 

propondo que fosse julgado pela Quarta Turma daquele Tribunal, tendo esse 

posicionamento sido acompanhado pela Ministra Nancy Andrighi e pelo Ministro 

                                                 
49 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Galotti, autos do processo, fls. 450-451, Apenso 3. 

50 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Galotti, autos do processo, fls. 575-576, Apenso 3. 
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Humberto Martins. Votando pela manutenção da afetação se posicionaram o Min. João 

Otávio de Noronha, a Min. Maria Thereza de Assis Moura, o Min. Raul Araújo e a Min. 

Maria Isabel Gallotti, tendo o Min. Herman Benjamin pedido vista do recurso.51 

3.2.4 Caso da Comissão de corretagem (REsp. rep. nº 1.551.951/SP) 

3.2.4.1 Breve contextualização do caso 

O caso da comissão de corretagem tratou da controvérsia existente entre 

incorporadoras e demais empresas de construção civil com seus consumidores. As questões 

dizem respeito a duas cláusulas em específico de contratos de promessa de compra e venda 

de imóvel na planta. A questão é saber se poderia ser atribuído ao consumidor a obrigação 

de pagar o corretor de imóveis e outras pessoas que prestam serviços ao consumidor em 

stands de vendas de imóveis, que geralmente ficam no próprio terreno do empreendimento 

a ser lançado.  

A alegação dos consumidores era de que os serviços de corretagem e de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI) seriam um tipo de venda casada, por não ter o 

consumidor possibilidade de escolher ou não a prestação desses serviços, nem discutir o 

preço ou quem poderia prestar esse serviço a ele. Portanto, na visão dos consumidores essas 

eram cláusulas abusivas. Já pelo lado das empresas, estas alegavam que o serviço era de 

fato prestado pelos corretores de imóveis e demais funcionários terceirizados, de modo que 

haveria ilegitimidade passiva da incorporadora para responder pelo ressarcimento de tais 

despesas ao consumidor. Além dessas duas questões, também estava sendo discutida qual 

seria o prazo prescricional do referido pedido de ressarcimento. 

Várias foram as demandas propostas por consumidores individuais que 

visavam, além do ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem e da 

cláusula SATI, questionar cláusulas contratuais relacionadas principalmente ao atraso na 

entrega dos imóveis comprados na planta. Tais cláusulas contratuais, na visão dos 

consumidores, eram abusivas, de modo que requeriam também o ressarcimento dos danos 

                                                 
51 Proclamação Parcial de Julgamento: Após a questão de ordem suscitada pelo Sr. Ministro Luis Felipe 

Salomão propondo tornar sem efeito a afetação do processo ao rito dos recursos repetitivos, restituindo-se os 

autos para julgamento na egrégia Quarta Turma, no que foi acompanhado pelos votos da Sra. Ministra Nancy 

Andrighi e do Sr. Ministro Humberto Martins, e os votos dos Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria 

Thereza de Assis Moura, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti no sentido de manter a afetação, pediu vista o 

Sr. Ministro Herman Benjamin. 
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materiais sofridos em decorrência do atraso, a modificação do índice de correção do saldo 

devedor e pedidos de eventuais danos morais relacionados a esse atraso. 

Em 28 de maio de 2015, o Presidente da Seção de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu e encaminhou três casos como recursos especiais 

repetitivos representativos da controvérsia acerca das comissões de corretagem e de SATI, 

nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta, firmados entre 

consumidores e incorporadoras imobiliárias. Os três casos afetados receberam os seguintes 

números no STJ: 1.551.951/SP;52 1.551.956/SP;53 1.551.968/SP.54 

Ao chegarem no STJ e serem distribuídos, o Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino afetou os três recursos em dois temas diferentes para serem julgados em 

conjunto pela Segunda Seção por meio da técnica dos recursos repetitivos. No tema nº 938, 

a questão submetida a julgamento foi referente à “(i) prescrição da pretensão de restituição 

das parcelas pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o 

fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor”; e à “(ii) 

validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão 

de corretagem e o encargo a título de assessoria técnico-imobiliária (SATI).” Somente 

                                                 
52 O recurso especial nº 1.551.951/SP foi interposto pela Topazio Brasil Empreendimentos Imobiliários SPE 

Ltda, do Grupo Cyrela, em demanda movida por um consumidor individual em que este pedia a restituição 

dos danos materiais sofridos em decorrência de atraso na entrega da unidade habitacional comprada na planta, 

além da restituição dos valores pagos a título de taxa de corretagem e cláusula de serviço de assessoria 

técnico-imobiliária. A Topazio alegou ofensa aos artigos 265, 724 e 725, do Código Civil, e aos artigos 14, 

18 e 39, inc. I, do CDC, e ao artigo 267, inc. VI, do CPC/73. 

53 O REsp. nº 1.551.956/SP foi interposto pela Gafisa S/A em face do acórdão do TJ/SP que aplicou o prazo 

prescricional de 5 anos para os casos de devolução de taxa de corretagem, com base no art. 206, par. 5º, inc. 

I, do Código Civil. A alegação da incorporadora era de violação aos “arts. 206, § 3º, inciso IV, 427 e 724 do 

Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sob os argumentos de: (a) prescrição trienal; (b) existência 

de cláusula expressa atribuindo ao comprador o encargo da comissão de corretagem; (c) ‘praxe comercial na 

venda de imóveis novos’; (d) livre pactuação das cobranças de comissão de corretagem e de assessoria 

imobiliária (SATI)”. STJ. REsp. nº 1.551.956/SP, autos do processo, fls. 165-181. 

54 O REsp. nº 1.551.968/SP foi interposto pela PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações, havendo 

também a interposição de recurso especial adesivo pelos consumidores, ambos com fundamento no art. 105, 

inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal. O recurso especial nº 1.551.968/SP foi inicialmente distribuído 

ao Min. João Otávio de Noronha, tendo, contudo, em 13 de outubro de 2015, sido identificada a conexão do 

referido recurso especial com o REsp. nº 1.551.951/SP, de relatoria Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

determinando então a redistribuição do recurso para o Min. Sanseverino, permitindo, então, o julgamento em 

conjunto de ambos os recursos. Em razão dessa questão da distribuição para relatores distintos, somente em 

23 de outubro de 2015, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino afetou para o julgamento como recurso especial 

repetitivo a ser julgado pela Segunda Seção do STJ o REsp. nº 1.551.968/SP como representativo da 

controvérsia acerca da “legitimidade passiva da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela 

restituição da comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o 

fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor”. STJ. REsp. nº 1.551.968/SP, 

autos do processo, fls. 576-581. 



193 

 

 

 

nesse tema, o STJ identificou 15.886 processos suspensos que aguardavam o julgamento 

dos representativos da controvérsia, os REsp. nº 1.551.956/SP e nº 1.599.511/SP.55 

Já quanto ao outro tema, de número 939, a questão submetida a 

julgamento versava sobre a: “a legitimidade passiva da incorporadora (promitente 

vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e do pagamento 

referente ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da 

abusividade da transferência desses encargos ao consumidor.” Para esse tema, o STJ 

identificou 3.414 processos suspensos.56  

O Relator, Tarso de Sanseverino, determinou a realização de uma 

audiência pública para a oitiva dos “interessados, entidades estatais e privadas envolvidas 

com a matéria e representantes da sociedade civil”,57 levando em consideração o número 

elevando de demandas que chegavam ao STJ sobre essas questões, “ a necessidade de uma 

abordagem técnica”, “o grande número de interessados”, convocando a audiência pública 

para  “ampliação do debate” e para municiar a Corte “com informações indispensáveis para 

o deslinde da controvérsia.”58 

Foram admitidos vários amici curiae, mas somente nos recursos de 

número 1.551.951/SP e 1.551.956/SP. No REsp. nº 1.551.951/SP, a favor da tese dos 

consumidores foram os memoriais dos seguintes amici: Defensoria Pública da União 

(DPU) e a União – (Fazenda Nacional). O Instituto Potiguar de Direito do Consumidor foi 

admitido como amicus curiae, mas não apresentou seus memoriais no prazo estabelecido 

pelo relator do caso.59 Já pela defesa da tese das incorporadoras, foram apresentados 

memoriais pelos seguintes amici: a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliária 

(ABRAINC), o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis 

(Sinduscon/FPOLIS) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas 

no Estado de São Paulo (Sinduscon/SP). Em defesa da tese das incorporadoras, foram 

                                                 
55 O REsp. nº 1.599.511/SP não havia sido indicado pelo TJ/SP como representativo da controvérsia, tendo 

sido afetado para julgamento por meio da técnica dos repetitivos em data posterior aos demais, em 

16/05/2016, após a realização da audiência pública também. 

56 Os representativos da controvérsia neste tema foram os REsp. nº 1.551.951/SP e nº 1.551.968/SP 

57 STJ. REsp. nº 1.151.951/SP, autos do processo, Edital de convocação da audiência pública – Nº 1/2016-

CD2S. DJe. 11/04/2016. 

58 STJ. REsp. nº 1.151.951/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Despacho de 30 de março de 2016. 

59 STJ. REsp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 1442. 
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apresentados alguns pareceres de juristas e um firmado por um economista,60 que também 

participou da audiência pública. Em favor da tese dos consumidores, foi apresentado apenas 

um parecer, da lavra da professora Judith Martins-Costa e do advogado Gustavo Haical.61 

Já no REsp. nº 1.551.956/SP, foram admitidos os seguintes amici curiae 

em favor das incorporadoras: a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 

(ABRAINC), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do 

Norte (Sinduscon/RN), a Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC), e o 

Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis (Sinduscon/FPOLIS). 

Em favor dos consumidores, no referido recurso, foram admitidos como amici: a 

Defensoria Pública da União (DPU), a União (Ministério das Cidades), o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), o Instituto Potiguar de Defesa dos 

Consumidores (IPDCON) e a Associação Cidade Verde (ACV).  

Foi determinada a expedição de ofício para o Conselho Federal de 

Corretores de Imóveis (CONFECI), pois o Ministro tomou conhecimento, por meio da 

petição de consumidores de que pediam o ingresso como amici curiae, que a Res. nº 

1.256/2012, da CONFECI, dizia respeito ao objeto dos recursos afetados para julgamento.62 

3.2.4.2 Estrutura da audiência 

A audiência pública ocorrida em 09 de maio de 2016 foi transmitida ao 

vivo pelo canal do STJ no Youtube, estando ainda disponível para visualização no referido 

canal.63 Foi dividida em oito painéis: cada painel contou um com um expositor e foi 

presidido por um Ministro da Segunda Seção do STJ. A fala inicial do Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino evidencia os motivos pelos quais foi convocada a audiência pública, indicando 

                                                 
60 Pareceres de juristas favoráveis à tese da incorporadora: Cláudia Lima Marques (fls. 1796-1836), Araken 

de Assis, (fls. 2561-2594), Ada Pellegrini Grinover (fls. 2967-3011), Humberto Theodoro Jr. (fls. 3012/3059). 

O parecer sobre as questões econômicas foi apresentado pelo economista e ex-presidente do Banco Central 

do Brasil, Gustavo H. B. Franco (fls. 3060-3067). STJ. REsp. 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, autos do processo. 

61 STJ. REsp. 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 1447/1516. 

62 STJ. REsp nº 1.551.956/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão monocrática de 22 de setembro 

de 2015. DJe. 24/09/2015. 

63 STJ. Audiência Pública – Taxa de Corretagem 09/05/2016. 

<https://www.youtube.com/watch?v=Q09dwudg9RA>. Acesso em 08/10/2017. As notas taquigráficas da 

audiência pública foram apensadas ao REsp. nº 1.551.951/SP, assim como os demais documentos referentes 

à audiência. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q09dwudg9RA
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o aspecto polêmico, o grande número de demandas envolvidas, e a repercussão social e 

econômica do caso.64 

O requerimento para participação na audiência relativa à comissão de 

corretagem em contratos de imóvel na planta deveria ser feito por e-mail, indicando de 

forma precisa o “entendimento jurídico a ser defendido pelo expositor para que seja 

possível uma composição plural e equilibrada do quadro de expositores”.65 

O despacho que tornou pública a relação de entidades habilitadas a 

participar da audiência pública designada não expôs que entidades tiveram negado o pedido 

de participação na audiência, nem as razões do indeferimento. A primeira lista divulgada 

continha quatorze expositores e o Ministério Público Federal, tendo sido admitido ainda 

mais um expositor antes da realização da audiência, conforme despacho publicado pelo 

Min. Relator,66 que retificou o cronograma da audiência para incluir também o 

representante da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (FENACI). 

Com relação àqueles que não foram habilitados para participar da 

audiência pública, o Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, por meio do despacho de 

28/04/2016, determinou que estes poderiam “comparecer à audiência pública como 

ouvintes, sendo-lhes facultado encaminhar manifestação escrita para o e-mail acima 

indicado, a título de memorial”.67 

Dessa forma, quanto à seleção dos participantes da audiência pública, não 

restou claro quais foram os critérios utilizados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

para admitir ou não os referidos participantes, de modo que este processo também não foi 

marcado pela transparência, apesar de se ter permitido a apresentação de memoriais aos 

que tiveram a participação negada. 

                                                 
64 Nas palavras do Min. Relator do caso: “É com grande satisfação que abrimos esta audiência pública para 

discutir vários aspectos relativos à comissão de corretagem, em função do aspecto polêmico e do grande 

número de demandas envolvidas por esses recursos repetitivos em todo o Brasil. Exatamente pela repercussão 

social e econômica que tem, vamos realizar esta audiência pública, permitindo um amplo debate envolvendo 

todas as partes interessadas.” STJ. REsp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do 

processo, fls. 4, Apenso 1. 

65 STJ. REsp. nº 1.551.951/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão Monocrática de 30 março de 

2016. DJe. 01/04/2016. 

66 STJ. REsp. nº 1.551.951/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão Monocrática de 03 de maio 

de 2016. DJe. 05/05/2016. 

67 A maioria dos memoriais entregues era em defesa da ilegalidade da cobrança da taxa de corretagem e taxa 

SATI, havendo apenas uma manifestação de uma construtora pela legalidade do pagamento de tais taxas ser 

imputado ao consumidor. 



196 

 

Durante a audiência pública não houve qualquer tipo de adequação do 

tempo dado para considerar, discutir e desafiar a informação prestada por outros atores, e 

não foram permitidos questionamentos. Em regra, os participantes tiveram quinze minutos 

para tecerem suas considerações, e apenas em alguns casos os Ministros deram mais um 

minuto para os representantes concluírem seus argumentos. 

3.2.4.3 Participantes 

A audiência pública, realizada em 09 de maio de 2016, contou com as 

entidades descritas no Gráfico 9, abaixo. 

Gráfico 9 – Participantes da Audiência Pública – Comissão de Corretagem 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Conforme pode-se verificar no Gráfico 9, acima, participaram da 

audiência pública sobre a comissão de corretagem: Ministério Público Federal (um 

representante); uma participação individual (consumidores); Associações de classe, 

associações profissionais, sindicatos, federações e confederações (oito representantes); 

Entes Federativos – União Federal, Ministério das Cidades (um representante); 

1; 7%
1; 6%

1; 6%

8; 50%

4; 25%

1; 6%

Ministério Público

Participação individual

Entes Federativos (União Federal)

Associações de classe, associações
profissionais, sindicatos, federações
e confederações

Associação de defesa de direitos /
organizações não governamentais

Associações de empresas
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Associações de defesa de direitos / organizações não governamentais (quatro 

representantes); Associações de empresas (um representante). 

 

Gráfico 10 – Perfil dos expositores da Audiência Pública – Comissão de Corretagem 

 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Conforme se depreende do Gráfico 10, acima, quanto ao perfil dos 

expositores, a audiência também apresentou um perfil predominantemente jurídico, com 

treze representantes com perfil jurídico, mas contando com quatro dos expositores de perfil 

técnico (um economista, um servidor público e dois corretores). 

Quanto à representatividade dos participantes da audiência pública, pode-

se dizer que foram representados os interesses dos consumidores, das incorporadoras, das 

imobiliárias e corretoras e dos próprios corretores imobiliários, ampliando sobremaneira os 

interesses representados nos casos bipolares que deram origem ao recurso especial 

repetitivo. Ou seja, enquanto que nos casos individuais a disputa se dava somente entre os 

consumidores e as incorporadoras, outros atores aparecem quando o recurso é admitido no 

incidente de julgamento repetitivo, defendendo outros interesses, o que acabou 

acontecendo também na audiência pública.  

A preocupação quanto à participação de entidades de vários estados 

brasileiros também foi uma das marcas dessa terceira audiência pública no STJ. Contudo, 

a falta de participantes que atuariam nos processos como amici curiae, quais sejam a DPU 

e a PGFN, deixou de dar a representatividade que estava garantida nos autos.  

Quanto à questão de quem está ouvindo tais participações, durante a 

audiência estavam presentes os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Buzzi, 

Moura Ribeiro, Marco Aurélio Bellizze, Antonio Carlos Ferreira, Raul Araújo e Ricardo 

Villas Bôas Cueva. 

13; 76%

4; 24%
Jurídico

Técnico
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Dos amici curiae do caso estavam presentes na audiência pública: 

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliária (ABRAINC), Sindicato da Indústria 

da Construção Civil da Grande Florianópolis (Sinduscon/FPOLIS), Sindicato da Indústria 

da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo (Sinduscon/SP), 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

(Sinduscon/RN), Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis 

(Sinduscon/FPOLIS), União (Ministério das Cidades), Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC), Instituto Potiguar de Direito do Consumidor. 

3.2.4.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

Via de regra, as falas trataram de questões jurídicas acerca da legalidade 

da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem. Muitas 

das falas diziam a respeito de como se dá a prática das incorporadoras ao estabelecer um 

stand de vendas no local em que será construído o empreendimento, descrevendo como se 

dá a atuação do corretor imobiliário. Algumas falas chamam a atenção nesse caso. 

Uma primeira, do advogado de um dos consumidores. Ele enfatizou que 

falava não somente com base no caso dos autos, mas também como advogado que 

patrocinava mais de 3 mil ações em face de construtoras, defendendo clientes que 

compraram imóveis na planta, em controvérsias diversas. O referido advogado alegou que 

não há possibilidade de escolha do corretor pelos consumidores. Afirmou ainda que o 

corretor que se apresenta no stand de vendas da incorporadora poderia vender somente 

aquele imóvel na planta, não podendo vender outro imóvel caso o consumidor quisesse, e 

que não há possibilidade de discutir o valor do pagamento – ou do contrato – relativo à 

corretagem. O advogado conclui que a venda é casada, pois não há possibilidade de escolha 

de outro corretor que não seja aquele que foi colocado à disposição pela promitente 

vendedora. 

Outra fala que chama atenção no caso foi do representante do Conselho 

Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), que enfatizou o fato de não ser advogado, 

mas sim corretor de imóveis, narrando sua história e de sua família nessa profissão.  

Já o economista, por sua vez, que falou no tempo destinado à Associação 

Brasileira das Incorporadoras (ABRAINC), ressaltou os dizeres do Prêmio Nobel de 

Economia, de que “não há almoço grátis”, defendendo dez teses sobre a economia, entre 

elas a impossibilidade de “obrigar a atividade econômica ao contrassenso” e que “estamos 
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vivendo uma recessão, talvez a maior desde 1900, quando existe a estatística do PIB feita 

organizadamente”, concluindo que “as políticas econômicas podem ser anticíclicas, mas 

não a Justiça”.68 

Em algumas falas foi possível verificar que os atores rebatiam os 

argumentos desfavoráveis aos seus. Por exemplo, o representante da Sinduscon/SC rebateu 

diversos dos argumentos expostos pelos representantes dos consumidores, mais 

especificadamente as falas da Brasilcon, do Idec e do advogado dos consumidores do caso 

concreto. Da mesma forma, o representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis 

(COFECI) ao citar as palavras do próprio advogado dos consumidores de que era patrono 

de milhares de ações, mostrou uma propaganda no Google, que dizia “Devolução de taxa 

de corretagem”, fazendo alusão a uma eventual captação de clientela. 

Por fim, uma última fala que chama a atenção nesse caso foi do 

representante do Brasilcon. O advogado representante da associação dos consumidores 

declarou que a audiência pública “iguala de um lado um setor pujante da economia 

brasileira, que se arvora de uma boa advocacia, uma advocacia de peso, representada por 

essa constelação de escritórios aqui presentes”, de modo que a realização da referida 

audiência “coloca, realmente, esse direito de voz que o cidadão não tem, muitas vezes nos 

repetitivos, eminentes Ministros, que são pinçados de algumas causas em que o cidadão às 

vezes, sequer comparece da tribuna”.  

Ressaltou ainda, o advogado da Brasilcon, que a audiência pública pode 

“igualar um pouquinho esse jogo”, pois dá oportunidade para que se fale “em nome dos 

hipossuficientes, que não são apenas economicamente, para também vulneráveis 

juridicamente, sem a capacidade de postulação jurídica muito bem colocada, sem a 

capacidade de trazer aqui economistas e ex-ministros da Fazenda deste País”.69 

3.2.4.5 Decisões decorrentes da audiência 

Em despacho de 20 de junho de 2016, o Min. Relator, Paulo de Tarso 

Sanseverino, esclareceu que os amici curiae não iriam fazer sustentação oral no dia do 

julgamento, “uma vez que já houve oportunidade de sustentação oral na audiência pública, 

ficando ressalvado, contudo a possibilidade de divisão do tempo de sustentação oral das 

partes, mediante acordo”. 

                                                 
68 STJ. REsp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 37, Apenso 1. 

69 STJ. REsp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 40, Apenso 1. 
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Dois pontos são importantes quanto ao resultado da audiência pública no 

caso da taxa de corretagem e cláusula SATI, que ora analisamos. O primeiro diz respeito a 

como se deu a atuação do Ministério Público Federal, que modificou o conteúdo de seu 

parecer após a realização da audiência. Os primeiros pareceres do MPF, representado por 

exemplo pelo parecer no caso do REsp. nº 1.551.968/SP, foram no sentido de que “é nula, 

porque manifestamente abusiva, a cláusula prevista em contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel que transfere ao promitente comprador a responsabilidade pelo 

pagamento tanto da comissão de corretagem quanto da taxa SATI”.70 Ou seja, o parquet 

considerava que eram nulas as cláusulas inseridas em compromisso de compra e venda que 

tratassem de imputar ao consumidor tanto o pagamento da comissão de corretagem, quanto 

o serviço de assessoria técnico-imobiliária. 

Contudo, o Ministério Público Federal declarou expressamente que 

modificou seu entendimento quanto à “fixação de responsabilidade solidária na restituição 

da comissão de corretagem pela construtora/incorporadora e pelo corretor/imobiliária”. O 

parecer do MPF, de 15 de junho de 2016 nos autos do REsp. nº 1.551.951/SP, pondera que 

“tendo este órgão do Ministério Público Federal participado de audiência pública [...] 

inaugurou-se uma nova perspectiva cognitiva em relação à causa, de amplo espectro, 

quando confrontada com a natureza meramente documental dos autos.”71 O parecer 

sustenta que, em decorrência da hipossuficiência do consumidor e do profissional de 

corretagem, os corretores deveriam ser “exonerados da obrigação de restituir qualquer 

quantia aos adquirentes”.72 

Em seu voto, o relator do caso, respondendo ao entendimento do MPF, 

ponderou que a questão que estava sendo julgada não se referia à obrigação de restituição 

da comissão de corretagem por parte dos corretores imobiliários, mas sim à 

responsabilidade de as empresas incorporadoras de restituírem ao consumidor os valores 

que foram pagos a esse título.73 

                                                 
70 STJ. REsp nº 1.551.968/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 657. 

71 STJ. REsp nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 1980. 

72 STJ. REsp nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls.1984. 

73 O voto do Min. Relator ainda enfatiza que os casos representativos da controvérsia sobre o tema da 

legitimidade passiva foram propostos em face da incorporadora, e não contavam no polo passivo com a 

imobiliária, o corretor ou o assessor. O Ministro ainda destaca que: “Nada, impede, contudo, que os Tribunais 

de origem, verificando multiplicidade de recursos sobre as questões não abordadas neste voto, encaminhem 

novos recursos especiais representativos da controvérsia – RRC a esta Corte Superior, ou promovam a 

instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR”.  
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Outro ponto importante no voto do relator neste caso diz respeito à 

citação de argumentos utilizados na audiência pública nos acórdãos paradigmas referentes 

aos temas nº 938 e nº 939, julgados em 24 de agosto de 2016. O acórdão do REsp. nº 

1.551.956/SP, conforme já relatado acima, aplicou a prescrição trienal para o caso de 

ressarcimento dos valores pagos a título de corretagem e de serviços de assessoria técnico-

imobiliária, com base no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seguiu a orientação firmada 

pela Segunda Seção do STJ em outro Recurso Especial repetitivo.74 Apesar de se referir à 

audiência pública no relatório, o acórdão não fez nenhuma menção expressa aos 

argumentos debatidos na audiência, apenas transcrevendo o voto do Min. relator do recurso 

repetitivo utilizado como paradigma no caso.75 Assim, ao aplicar o prazo prescricional de 

três anos, o acórdão do REsp. nº 1.551.956/SP não discutiu a questão da legalidade da 

cobrança das taxas que eram objeto da controvérsia, analisando somente a preliminar de 

prescrição.  

Quanto à legitimidade passiva da incorporadora, julgada no REsp. nº 

1.551.951/SP, a Segunda Seção, por maioria,76 decidiu que em tese incorporadora possui 

legitimidade para figurar no polo passivo de ação que questiona a restituição dos valores 

pagos a título de taxa de corretagem e taxa SATI.77 

Assim, aplicando o entendimento de que é válida a transferência ao 

consumidor da taxa de corretagem e abusiva a cobrança de taxa SATI, a Segunda Seção 

entendeu que, no caso concreto do REsp. nº 1.551.951/SP, o pedido de restituição da taxa 

de corretagem era improcedente e procedente o pedido de devolução da taxa SATI. 

Nos autos do REsp. nº 1.551.951, foram opostos embargos de declaração 

pelos consumidores e pela Associação Cidade Verde, amicus curiae nos autos do REsp. nº 

1.551.956/SP, conforme destacado anteriormente. Contudo, os embargos de declaração da 

                                                 
74 REsp. nº 1.360.969/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Segunda Seção, julgado em 10 de agosto de 2016. DJe 19/09/2016. 

75 A única exceção foi de que o Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, se referiu ao amplo debate que 

ocorreu na audiência pública ao negar a admissão do Ministério Público do Estado de São Paulo como amicus 

curiae no caso, com fundamento na tese da unidade do Ministério Público e deixando de conhecer os 

embargos declaratórios opostos pelo parquet paulista pela irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido 

de participação como amicus. 

76 O Min. Luis Felipe Salomão declarou seu voto divergente do voto proferido pelo Relator do caso, votando 

no sentido de que “a questão se envolve com o mérito”. 

77 A questão ficou assim decidida: “1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de 

promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na 

transferência desses encargos ao consumidor.” 
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Associação não foram conhecidos, por unanimidade, sob o fundamento de que a referida 

Associação estava habilitada como amicus curiae somente nos autos do REsp. nº 

1.551.956/SP, caso que era representativo do tema nº 938 dos repetitivos, não estando 

habilitada no Recurso Especial em que opôs os embargos de declaração, que era 

representativo do tema nº 939.  

Já os embargos do consumidor foram acolhidos, mas sem efeitos 

infringentes, somente para suprir as omissões que se referiam ao caso concreto julgado. Na 

sequência, em face da referida decisão do STJ, os consumidores interpuseram recurso 

extraordinário, que recebeu o número 1.041.994/SP, o qual não foi conhecido pelo Ministro 

Celso de Mello em 24 de agosto de 2017, sob o fundamento de que era manifestamente 

inadmissível, tendo a decisão monocrática transitado em julgado. 

Nesse mesmo acórdão do REsp. nº 1.551.951/SP, o voto do Min. Relator, 

que conduziu a maioria formada na Segunda Seção, somente fez menção expressa à 

audiência pública no relatório do caso. O acórdão tratou somente da questão referente à 

legitimidade passiva da incorporadora nos casos em que o consumidor pede a restituição 

dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa SATI.  

De outro lado, a tese firmada, por unanimidade, no especial repetitivo nº 

1.599.511/SP (tema nº 939), declarou a validade da transmissão para o consumidor da 

comissão de corretagem.78 A fundamentação relativa à análise da cláusula de corretagem 

divide-se em um exame inicial do que o relator chamou de “disciplina tradicional do 

contrato de corretagem”, concluindo que a obrigação de pagar ao corretor é do incumbente 

(ou comitente), em regra, o vendedor. Contudo, essa incumbência poderia ser transferida 

ao comprador, caso isso fosse expressamente pactuado no contrato principal.  

A conclusão do tópico foi de que “na intermediação de unidades 

autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem para a venda de 

imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras”. Entretanto, nas palavras do relator 

do caso, o ponto central era saber a legalidade da “transferência pelo vendedor 

(incorporadora) ao comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de 

pagar a comissão de corretagem”, considerando o disposto no Código de Defesa do 

Consumidor. 

                                                 
78 A redação foi a seguinte: “1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade 

autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da 

aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 
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A segunda fundamentação quanto à validade da taxa de corretagem tratou 

de como hodiernamente tem sido realizada a “corretagem na compra e venda de unidades 

autônomas em incorporação imobiliária”. Neste tópico, houve referência expressa ao 

parecer em favor dos consumidores, elaborado pela professora Judith Martins-Costa e pelo 

advogado Gustavo Haical. 

O Relator aponta três vantagens para a prática estabelecida pelas 

incorporadoras: (i) terceirização do serviço de intermediação de negócios imobiliários; (ii) 

redução da base de cálculo do tributo; e (iii) desnecessidade de devolução do valor da 

comissão de corretagem caso houver a desistência em se adquirir o imóvel. Quanto à 

questão fiscal, houve referência expressa do parecer da PGFN, sobre o fato de as 

incorporadoras pagarem menos tributos em razão dessa operação, na qual o consumidor 

fica responsável pelo pagamento, principalmente da taxa de corretagem. 

O Relator rebateu o argumento de venda casa sob o fundamento de que 

“ocorre apenas a terceirização dessa atividade de comercialização de unidades imobiliárias 

para profissionais do setor, concentrando-se a incorporadora na sua atividade de construção 

de imóveis”.79 Foram apresentados dados da COFECI, enfatizando o número de corretores 

de imóveis existentes no Brasil.  

O voto do Min. Relator declara que essa “é a lógica do mercado 

imobiliário, pois a venda só produz lucro a incorporadora se o preço final do imóvel superar 

os seus custos, como restou bastante claro na audiência pública”80, concluindo que se o 

valor da corretagem imobiliária não fosse pago diretamente pelo consumidor, “o custo seria 

embutido no preço total da compra e venda”.81 Quanto à taxa SATI, a Segunda Seção do 

STJ, também por unanimidade, entendeu ser abusiva a cobrança desse tipo de serviço.82 

                                                 
79 STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24 de 

agosto 2016. DJe 06/09/2016. 

80 STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24 de 

agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 

81 STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24 de 

agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 

82 Conforme trecho da decisão: “1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de 

compra e venda de imóvel.” STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 

Seção, julgado em 24 de agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 



204 

 

3.3 As audiências públicas no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

Conforme já ressaltado anteriormente nesta tese, CPC/2015 criou o 

incidente de resolução de demandas repetitivas, art. 976 e seguintes, prevendo 

expressamente que o relator do caso poderá convocar audiência pública, nos termos art. 

983, §2º, CPC/2015. O órgão competente para julgamento do IRDR é o Tribunal de Justiça 

Estadual ou os Tribunais Regionais Federais, a depender da matéria e dos atores 

envolvidos. Assim, considerando que no Brasil existem 27 Tribunais de Justiça Estaduais, 

e 5 Tribunais Regionais Federais, pesquisou-se quais foram as audiências públicas 

ocorridas nesses tribunais para julgamento de IRDR. 

Até o momento, a experiência das audiências públicas no IRDR tem sido 

fragmentária. Apesar da ampla publicidade para a realização desse ato processual, 

encontrar quais casos em que foram realizadas audiências públicas não é uma tarefa 

simples, pois diferentemente do que ocorre no Supremo Tribunal Federal, não há um espaço 

dedicado especificadamente às audiências públicas nos sites dos tribunais.  

A estratégia da pesquisa exploratória para verificar quais tribunais 

convocaram essas audiências em IRDR foi de entrar em cada site dos tribunais e pesquisar 

a palavra “audiência pública” e “incidente de resolução de demandas repetitivas” no local 

destinado às pesquisas de notícias dentro do próprio site. Isso porque em alguns casos, se 

apenas se pesquisa expressão “audiência pública”, as respostas tratam mais daquelas 

audiências que os tribunais fazem para resolver questões administrativas internas, por 

exemplo, a questão ligada à definição dos planos de saúde dos servidores do tribunal.83 

Contudo, como não há uma maior sistematização dos tribunais das audiências públicas 

realizadas em sede de IRDR, não é possível dizer com toda certeza que somente foram 

realizadas as audiências encontradas nessa pesquisa. Diante da questão da própria 

publicidade necessária para a realização desse tipo de ato processual, é bem provável que 

os casos encontrados sejam os únicos em que houve audiência pública até o momento. 

No ano de 2017, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais convocou a 

primeira audiência pública do país para discutir um incidente de resolução de demandas 

repetitivas. No decorrer do ano de 2017, outros tribunais também se utilizaram desse 

                                                 
83 O exemplo é a audiência pública do TRF da 3ª Região para a contratação de plano de saúde para a Justiça 

Federal da 3ª Região, nos termos do art. 39, da Lei nº 8.666/1993, disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Imprensa/Visualizar/915>. Acesso em 30/03/2018. 
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instrumento processual, totalizando, até o momento cinco audiências públicas realizadas e 

uma agendada, conforme verifica-se na tabela abaixo. 

Tabela 7 – Audiências públicas em IRDR nos TJs e TRFs  

Tribunal 
Relator/órgão 

julgador 
IRDR Tema 

Data da 

audiência 

pública 

TJ/MG Des. Afrânio 

Vilela (2ª 

Câmara Cível) 

1.0000.16.032797-

9/000 

“Possibilidade ou não de 

matrícula em Curso 

Especial de Formação de 

Sargentos quando o 

candidato está sub judice”. 

08/05/2017 

TJ/CE Des. Francisco 

Bezerra 

Cavalcante 

(Seção de Direito 

Privado) 

8515565-

07.2016.8.06.0000 

“Pedido de inclusão de 

profissional médico nos 

quadros da Unimed de 

Fortaleza Sociedade de 

Cooperativa Médica Ltda., 

sem a necessidade de 

realização de processo 

seletivo, previsto em 

Estatuto Social e Regimento 

Interno, com gozo 

consequente da condição de 

filiados, e fruição de direitos 

e deveres”. 

07/08/2017 

TJ/MA Des. Jaime 

Araujo (Tribunal 

Pleno) 

53.983/2016 “Isonomia e segurança 

jurídica no que se refere aos 

empréstimos consignados 

na jurisdição estadual do 

Maranhão”. 

16/10/2017 

TRF4 Des. Rogério 

Favreto (3ª 

Seção) 

5026813-

68.2016.4.04.000/PR 

“Se o adicional de 25% 

previsto no art. 45 da Lei 

8.213/91, destinado à 

aposentadoria por invalidez, 

pode ser estendido aos 

demais tipos de 

aposentadoria, em face do 

princípio da isonomia”. 

02/06/2017 

TRF4 Des. Paulo 

Afonso Brum 

Vaz (3ª Seção) 

IRDR nº 15 “Eficácia do Equipamento 

de Proteção individual 

(EPI) para anular os agentes 

nocivos e, 

consequentemente, levar ao 

não reconhecimento de 

atividade especial para 

trabalhadores”. 

27/10/2017 

TRF3 Des. Baptista 

Pereira (Órgão 

Especial) 

0017610-

97.2016.4.03.000 

“O redirecionamento de 

execução de crédito 

tributário da pessoa jurídica 

para os sócios dar-se-ia nos 

próprios autos da execução 

fiscal ou em sede de 

05/09/2018 

(agendada) 
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incidente de 

desconsideração da 

personalidade jurídica? 

Referência legislativa: Art. 

16, § 1º da Lei 6.830/80 e 

artigos 133 a 137 do CPC.” 

Elaboração: autor. Fonte: Site dos tribunais. 

Conforme verifica-se na Tabela 7, foram realizadas duas audiências 

públicas no Tribunal Federal da 4ª Região, ambas convocadas por desembargadores 

federais pertencentes à 3ª Seção daquele tribunal; uma realizada no Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais em um caso convocado pelo desembargador da 2ª Câmara Cível; outra audiência 

realizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, convocada por um desembargador da 

Seção de Direito Privado; uma perante o Tribunal de Justiça do Maranhão em um caso que 

trata dos empréstimos consignados naquele Estado, e outra audiência agendada perante o 

Tribunal Federal Regional da 3ª Região, para discutir questão ligada à desconsideração da 

personalidade jurídica em demandas que executam crédito tributário das pessoas jurídicas.  

Dentre esses casos, foram escolhidos dois em específico para análise do 

estudo de caso múltiplo. Para tanto, os casos escolhidos foram uma audiência pública 

realizada no IRDR da justiça estadual, especificamente no Tribunal de Justiça do Maranhão 

em um caso que trata dos empréstimos consignados naquele Estado, e outra realizada no 

âmbito da Justiça Federal, perante o Tribunal Regional Federal, conforme passa-se a expor. 

3.3.1 Caso do EPI, TRF da 4ª Região 

3.3.1.1 Breve contextualização do caso 

Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja 

instauração foi requerida pela parte de uma ação para concessão de aposentadoria especial, 

movida em face do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).84 O pedido foi dirigido 

ao Tribunal Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região), recebendo a relatoria do 

Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz85. Narra a parte requerente que havia 

                                                 
84 A Constituição Federal prevê a concessão de aposentadoria especial no art. 221, § 1º: “É vedada a adoção 

de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de 

previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos 

em lei complementar.” 

85 O incidente de resolução de demandas repetitivas foi regulamentado pelo TRF da 4ª Região nos artigos 

345-A a 345-G do Regimento Interno daquele tribunal. Não há uma regulamentação específica para a 

realização de audiências públicas em incidente de resolução de demandas repetitivas.  
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divergência entre as Turmas Regionais dos Juizados Especiais Federais e de alguns 

julgados do TRF da 4ª Região acerca de qual seria a prova suficiente para estabelecer a 

eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) e, consequentemente, afastar o 

reconhecimento do tempo especial.  

A questão teria se agravado após a decisão do STF no ARE nº 664.335, 

Rel. Min. Luiz Fux. Isso porque a decisão do Supremo dizia expressamente que “o direito 

à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à 

sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não 

haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”.86 A questão, então, era saber 

como provar essa eficácia do equipamento de proteção (EPI) para neutralizar os agentes 

nocivos, que, portanto, poderia afastar a concessão da aposentadoria especial. 

A dúvida que deveria ser dirimida neste IRDR dizia respeito ao modo de 

se aferir a eficácia do equipamento de proteção, especialmente em casos em que o 

empregador tivesse declarado que o equipamento de proteção era devidamente utilizado 

pelo empregado. Segundo o relator do caso, essa dúvida estava intimamente ligada ao 

direito processual probatório, se a “comprovação da eficácia do EPI, e consequente 

neutralização dos agentes nocivos, deve ser demonstrada somente pelo PPP (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário) ou requer dilação probatória pericial”.87 

O IRDR foi admitido pela maioria da 3ª Seção do TRF da 4ª Região, 

seguindo-se o voto do relator, que determinou também a suspensão somente dos casos já 

sentenciados ou remetidos ao TRF ou às Turmas Recursais. O desembargador relator 

convidou várias entidades a participarem na qualidade de amicus curiae.88 

                                                 
86 STF, ARE nº 664335, Rel.  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04 de dezembro de 2014. Acórdão 

DJe-029, Divulgado em 11/02/2015, publicado em 12/02/2015. 

87 TRF4. IRDR nº 5054341-77.2016.4.04.0000. Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, autos do processo, Evento 

40. 

88 Foram convidados, nos termos do art. 983, CPC/2015, os seguintes órgãos: Confederação Brasileira de 

Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Escola 

de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Conselho Regional de Engenharia 

(CREA do RS, SC e PR), Defensoria Pública da União (DPU), Ministério do Trabalho, Ministério Público 

do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil (Conselhos Seccionais do RS, SC e PR), Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO, unidades do RS, SC e PR) e 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST, unidades RS, SC e PR). Depois foi admitida na 

qualidade de amicus curiae a Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho 

(ARES). 
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3.3.1.2 Estrutura da audiência  

No despacho de convocação, o relator do caso apenas designou audiência 

pública para o dia 27 de outubro de 2017, a partir das 10h, sem especificar o objetivo da 

audiência. Possibilitou ainda aos órgãos e entidades convidadas a participarem como amici 

curiae indicarem pessoas com habilitação técnica e experiência na matéria tratada no 

IRDR, devendo os dados e a confirmação da pessoa indicada serem enviados para um 

endereço de e-mail específico.  

O relator também oficiou os demais Desembargadores Federais da 3ª 

Seção do TRF da 4ª Região, convidando-os para a audiência, além de requerer à 

Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região (COJEF) a designação de um 

magistrado representante para participar da audiência. A audiência pública aconteceu no 

plenário do TRF da 4ª Região, em Porto Alegre, e foi transmitida online pelo sistema “Tela 

TRF”, daquele tribunal89. 

Apesar de não declarar o objetivo da audiência no despacho de 

convocação, o Desembargador Relator indicou na abertura da audiência quais eram esses 

objetivos e quais as dificuldades relacionadas com essa convocação, conforme se 

depreende do trecho transcrito, a seguir: 

 A audiência tem como objetivos democratizar a jurisdição, possibilitar uma 

participação mais ampla da sociedade no processo decisório, subsidiar o órgão 

decisor com as informações técnicas necessárias à adequada compreensão da 

matéria a ser examinada nesse IRDR, e por consequência a ideia é dar mais 

legitimidade à decisão que vier a ser proferida, retirando a justiça do seu 

tradicional enclausuramento, por meio dessa abertura cognitiva. Nós 

trabalhamos sistemicamente, então operacionalmente o sistema é fechado, mas 

cognitivamente aberto à sociedade. Temos que reconhecer que não é uma 

audiência pública no sistema mais amplo, nós temos limitações naturais, 

gostaria muitíssimo de estar o auditório cheio, participação popular efetiva, que 

é um pressuposto inafastável de qualquer audiência pública, não tem audiência 

pública sem participação popular, mas é o que nós podemos fazer. E sobretudo 

já apresenta um grande avanço em relação ao momento anterior que não 

conseguíamos sequer reunir pessoas e técnicos para subsidiar as nossas 

decisões. É da natureza da audiência pública o amplo debate, o contraditório, as 

teses e contra-teses. Isso nós não podemos fazer aqui, infelizmente. Essa 

audiência tem um caráter muito mais informativo, a participação é simbólica, 

através das representações, na medida do possível, os convites foram feitos e é 

                                                 
89 Os vídeos da audiência pública foram disponibilizados nos próprios autos do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que podem ser acessados no site daquele tribunal mediante cadastro. 
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uma representação. Não é possível fazer uma audiência pública com ampla 

participação popular para a qual ela foi concebida.90 

A dinâmica adotada na audiência pública sobre o EPI se deu pela divisão 

em três painéis de acordo com a experiência dos expositores: (i) engenharia e segurança do 

trabalho; (ii) medicina do trabalho; e (iii) fiscalização do trabalho. Nas três etapas, foi dado 

um prazo de 15 minutos para cada especialista fazer suas considerações e depois logo após 

a exposição de cada um foram formuladas perguntas e/ou comentários pelos magistrados 

(presentes e aqueles que estavam acompanhando por vídeo conferência). 

3.3.1.3 Participantes 

No plenário do TRF da 4ª Região, estavam presentes os 

Desembargadores Federais Paulo Afonso Brum Vaz (relator do caso), Celso Kipper e Jorge 

Antonio Maurique. Já o Desembargador Federal Fernando Quadros e o juiz Federal José 

Antonio Savaris (representante dos Juizados Especiais Federais, indicado pelo COJEF) 

participaram da audiência por meio de vídeo conferência, pois estavam na cidade de 

Curitiba. 

Gráfico 11 – Participantes da Audiência Pública – EPI (TRF, da 4ª Região) 

 

Elaboração: autor. Fonte: TRF4. 

                                                 
90 TRF4. IRDR nº 5054341-77.2016.4.04.0000. Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, autos do processo, Evento 

106, vídeo 1. 
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Conforme pode-se verificar no Gráfico 11 acima, participaram da 

audiência pública no TRF da 4ª Região: dois representantes de associação de classe, 

associações profissionais, sindicatos e confederações; dois representantes de órgãos da 

administração pública; uma parte individual (representada por seu advogado); três 

membros do Ministério Público (do Trabalho) e duas associações de defesa de 

direitos/organizações não governamentais. Frise-se que nos referimos apenas às pessoas 

que se manifestaram na audiência, pois consideramos que os demais presentes que não se 

manifestaram atuaram apenas como ouvintes.  

 

Gráfico 12 – Perfil dos expositores da Audiência Pública – EPI (TRF, da 4ª Região) 

 

Elaboração: autor. Fonte: TRF4. 

Já quanto ao perfil, os expositores na audiência apresentaram um perfil 

eminentemente técnico, com engenheiros do trabalho, médicos do trabalho, e servidores 

públicos de carreira que atuavam diretamente com o tema debatido. Dos amici curiae, tanto 

os convocados quanto aqueles que requereram o ingresso nessa qualidade, estiveram 

presentes na audiência o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região, CREA-RS, CREA-

PR, INSS, CEREST Estadual/RS, Ministério do Trabalho e o Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário (IBDP). 

3.3.1.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

As manifestações mais técnicas prestaram informações sobre quais 

seriam as normas técnicas aplicáveis do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista 

previdenciário, sobre a eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) e sua 

utilização, além de explicar como se dá a fiscalização dos ambientes de trabalho. Uma 

questão que foi esclarecida por quase todos os presentes foi a insuficiência do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário, denominado PPP, em trazer informações confiáveis acerca 
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da utilização efetiva e demais questões ligadas ao EPI, devido ao fato de o referido 

documento ser preenchido pelo empregador, geralmente sem muito cuidado e com 

informações que destoam da realidade do empregado.  

Depois da exposição pelo prazo de 15 (quinze) para cada expositor, era 

aberta a palavra para todos, de modo que qualquer participante da audiência poderia fazer 

perguntas, pedir esclarecimentos ou fazer comentários sobre a apresentação. Foram feitas 

várias perguntas pelos desembargadores, presentes e por vídeo conferência, além de alguns 

comentários dos outros expositores sobre determinado assunto tratado na exposição. Nesse 

momento aberto para perguntas, a audiência se desenvolvia de um modo muito mais 

informal. 

3.3.1.5 Decisões decorrentes da audiência 

A decisão do IRDR em comento se deu por maioria, nos termos do voto 

divergente do Des. Fed. Jorge Antonio Maurique,91 que não faz menção expressa à 

audiência pública realizada. A tese vencedora foi de que “a mera juntada do PPP referindo 

a eficácia do EPI não elide o direito do interessado em produzir prova em sentido 

contrário”.92  

Já no voto vencido do Des. Federal Relator, há ampla referência aos 

participantes e aos argumentos levantados na audiência pública. Faz referência aos 

destaques realizados pelos engenheiros de segurança do trabalho, do médico do trabalho, e 

dos servidores do INSS, além de resumir o ocorrido na audiência, esclarecendo-se que nela 

“se debateu, amplamente, entre os órgãos técnicos e jurídicos, acerca da eficácia do EPI e 

sobre a necessidade e as possibilidades probatórias da elisão de efeitos nocivos à saúde do 

trabalhador para efeito de afastamento da especialidade do tempo de serviço”.93 Com base 

                                                 
91 No dia do julgamento, houve sustentação oral pelo Dr. Hélio Gustavo Alves, representando o suscitante 

Silvonei Stahnke, pelo Dr. Clóvis Juarez Kemmerich, representando o INSS, pelo MPF, pela Dra. Aline Ortiz 

Vieira, representando a OAB/RS e pelo Dr. Diego Henrique Schuster, representando o IBDP. 

92 TRF4. IRDR nº 5054341-77.2016.4.04.0000. Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, autos do processo, Evento 

132. 

93 Nos termos do voto do Desembargador Relator, na audiência pública: “Chegou-se a alguns consensos: 1. 

o EPI, embora imprescindível para certas atividades, mesmo quando utilizado, nem sempre neutraliza os 

efeitos nocivos do trabalho realizado à saúde do trabalhador; 2. as informações prestadas pelos empregadores 

acerca da utilização e eficácia do EPI devem ser analisadas cum grano salis devido ao manifesto interesse 

financeiro que têm na redução dos índices de nocividade das suas atividades; 3. a utilização de EPI para 

algumas atividades é dificultosa e às vezes inócua. 4. há certo desinteresse dos empregados em utilizar o EPI 

fornecido; 5. não há como exigir-se do empregado a prova negativa de utilização e eficácia do EPI. 6. A 

fiscalização pelos órgãos públicos encarregados não assegura a presunção de utilização e eficácia dos EPIs, 

mister que demanda prova técnica pericial por profissionais legalmente habilitados. 7. Seria adequada uma 
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nesses argumentos, a conclusão do relator foi de que “o PPP não é suficiente para 

comprovar que houve utilização de EPI eficaz, nos termos exigidos pela legislação e pelo 

STF”. 

3.3.2 Caso empréstimo consignado, TJ/MA 

3.3.2.1 Breve contextualização do caso 

O Procon/MA recebeu várias reclamações de pessoas idosas que se 

diziam estar sendo cobradas por empréstimos consignados que não haviam realizado, 

principalmente no interior do Estado. A reclamação era de que pessoas, conhecidas como 

“pastinhas”, estavam circulando pelo interior do Estado, e praticando fraudes na 

contratação de empréstimo consignado. Na sequência, em 17 de julho de 2017, o 

Procon/MA propôs ação civil pública em face de doze instituições financeiras, com 

fundamento no Código de Defesa do Consumidor, para a defesa dos direitos individuais 

homogêneos alegando vício no consentimento desse tipo de empréstimo, nulidade dos 

contratos, prática abusiva das instituições financeiras e descumprimento do dever de 

transparência.  

Ao final, o Procon/MA requereu a restituição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, dano moral coletivo no valor de dez milhões de reais, concessão 

de efeito erga omnes à decisão, e que fosse declarada a nulidade de todas as cláusulas do 

contrato de adesão que tivessem sido realizados sem a observância das formalidades legais. 

Além disso, requereu tutela de urgência para que as instituições financeiras se abstivessem 

de realizar contratos de empréstimo consignado com beneficiários do INSS e idosos, sem 

assinatura no contrato, sob pena de ser aplicada multa no caso de descumprimento de ordem 

judicial.94  

Acontece que em 26 de julho de 2017, por maioria, o Pleno do TJ/MA 

admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre a questão do empréstimo 

consignado para aposentados, requerimento que tinha sido realizado por um advogado da 

                                                 
alteração legislativa na matéria. Destarte, por todos esses fundamentos, conclui-se o PPP não é suficiente para 

comprovar que houve utilização de EPI eficaz, nos termos exigidos pela legislação e pelo STF.” TRF4. IRDR 

nº 5054341-77.2016.4.04.0000. Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, autos do processo, Evento 131. 

94 TJMA. Processo nº 0827523-05.2017.8.10.0001. Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis. 
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parte consumidora95. O relator inicial do IRDR, Desembargador Guerreiro Jr., votou pela 

não admissão do IRDR, pois considerou que a questão não era unicamente de direito. 

Contudo, o Des. Jaime Araujo votou pela admissão do incidente, voto este que restou 

vencido. Acontece que o relator aumentou a incidência do IRDR, para todos os contratos 

consignados, não apenas aqueles casos que tratam de pessoas analfabetas. Foram opostos 

embargos declaratórios pela parte suscitante do IRDR, em razão da ampliação da questão 

a ser tratada no incidente. 

Diante da suspensão determinada no IRDR, o Procon/MA e a OAB/MA 

realizaram audiência pública, na data de 17 de agosto de 2017, com a finalidade de ouvir 

as demandas da população, dos advogados subscritores do pedido de IRDR e dos demais 

advogados acerca das práticas empregadas no empréstimo consignado para idosos naquele 

Estado. A finalidade era obter subsídios sobre o tema e discutir os encaminhamentos da 

OAB/MA e Procon sobre a suspensão dos processos sobre esse tema.96  

As preocupações externadas na audiência realizada na OAB foram em 

relação à abrangência da decisão, à grande instabilidade nas comarcas, à repercussão social 

da suspensão e à quantidade de processos existentes, principalmente no interior do Estado. 

Após a manifestação da OAB e do Procon, o Desembargador proferiu dois despachos para 

dar orientações aos magistrados daquele tribunal acerca da suspensão das ações que 

versassem sobre a questão a ser julgada no IRDR, principalmente nos casos em que a 

sentença já havia sido proferida.97 

                                                 
95 O Regimento interno do TJMA dispõe sobre o IRDR nos artigos 466 e seguintes, que praticamente 

reproduzem a legislação processual sobre o tema, não inovando na regulamentação da audiência pública para 

esses casos. 

96 A audiência pública foi realizada na OAB/MA, estando disponível no link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YzzuRgKJSss&feature=youtu.be>. Acesso em 20/03/2018.  

97 Nas palavras do documento: “em complemento à anterior decisão exarada por este relator, ratifico a 

suspensão de todos os processos que de alguma forma envolvam quaisquer das teses levantadas no IRDR n. 

53983/2016, incluindo, por óbvio, audiências, mutirões, decisões ou atos de qualquer natureza, salvo de 

cumprimento desta suspensão ou quando devidamente respeitado o procedimento do distinguishing, acima 

explanado” TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. 

Jaime Ferreira de Araujo. Despacho de 14 de agosto de 2017. No outro despacho, o relator esclareceu que 

“no que se refere a petição conjunta da OAB/MA e do PROCON/MA (fls. 452-464), trata-se do procedimento 

e dos efeitos adotados pelo acórdão de admissibilidade no que refere a decisão que suspendeu os processos 

afetados por este incidente.” TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. 

Relator Des. Jaime Ferreira de Araujo. Despacho de 04 de setembro de 2017. 
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Na sequência, a ação civil pública antes proposta pelo Procon foi 

sobrestada em razão da admissão do IRDR, conforme despacho do juiz de primeiro grau, 

no dia 19 de novembro de 2017, nos termos do art. 323, inc. IV, do CPC.98 

Foram admitidos como amici curiae: Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão; Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo 

(IBEDEC/MA); Somar Sociedade Maranhense de Ensino Superior Ltda. (Faculdade do 

Maranhão – Facam); OAB/MA e PROCON/MA. Foram notificados para participar 

também como amici curiae: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na pessoa do seu 

representante judicial; CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras); e 

Febraban (Federação Brasileira de Bancos). 

A OAB/MA teve uma atuação muito firme nesse caso, além de ter 

realizado uma audiência pública em conjunto com o Procon, ter pedido a reconsideração 

da decisão de admissão e suspensão do IRDR, também requereu e participou da audiência 

perante o TJ/MA, reiterando publicamente o pedido de celeridade no julgamento desse 

IRDR.99 

3.3.2.2 Estrutura da audiência  

A audiência pública aconteceu no dia 16 de outubro de 2017, no Pleno 

do TJ/MA100. A convocação da audiência pública foi fundamentada no art. 983, §1º, 

CPC/2015, tendo em vista a “necessidade de melhor consubstanciar os fundamentos 

jurídicos, a serem levados em consideração no julgamento de mérito do presente incidente, 

através de depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria”.101 

O despacho de convocação foi amplamente divulgado, determinando que 

os interessados enviassem e-mail até 03 de outubro de 2017, consignando os pontos que 

pretendiam defender e os nomes de seus representantes.102 Além disso, foram expedidos 

                                                 
98 TJMA. Processo nº 0827523-05.2017.8.10.0001. Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luis. 

Despacho do Juiz Titular Douglas de Melo Martins, de 29 de novembro 2017. 

99 Informações disponíveis em: <http://www.oabma.org.br/agora/noticia/oab-maranhao-pede-ao-tjma-

celeridade-no-julgamento-da-irdr-que-trata-dos-emprestimos-consignados-3439>. Acesso em 12/04/2018. 

100 Consta no site do TJ/MA que a audiência pública foi transmitida ao vivo pela internet. Contudo, somente 

tivemos acesso ao áudio da referida audiência, por meio de requerimento realizado perante o Setor de 

Audiovisual do TJ/MA. 

101 TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Despacho de 4 de setembro de 2017. 

102 TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Despacho de 4 de setembro de 2017. 
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convites para os demais Desembargadores do TJ/MA, ao Procurador-Geral de Justiça do 

Estado do Maranhão, às partes, aos interessados e aos amici curiae. 

 O despacho ainda consignava sete pontos para discussão, de acordo com 

o especificado no incidente.103 Segundo o relator, a questão a ser decidida “possui 

relevância jurídica e social e envolve valiosos interesses”, devendo a audiência pública 

permitir a “oitiva de especialistas, de representantes do poder público e da sociedade civil, 

assim como universidades”, com o objetivo de se obter “informações técnicas, políticas, 

econômicas e jurídicas acerca das questões debatidas, de modo a subsidiar a Corte Estadual 

com conhecimento especializado necessário para o deslinde da causa em juízo por meio de 

fundamentação jurídica a ser utilizada”.104  

Cada expositor teve 15 minutos para sustentar seu ponto de vista, e não 

houve concessão de tempo adicional para nenhum dos participantes, de modo que, por 

exemplo, o representante da ABBC (Associação Brasileira de Bancos) excedeu o limite de 

15 minutos e teve a palavra cortada. A audiência começou com um pouco de atraso, 

esperando-se a chegada de alguns advogados. O relator disse que não iria respeitar 

necessariamente a ordem dos trabalhos inicialmente indicadas. Assim, as pessoas que eram 

de outros estados iriam ter preferência para participar em primeiro lugar. Representante da 

OAB/MA pediu para sustentar por último, o que foi concedido pelo Relator. Ao final da 

sessão, o relator facultou a todos a juntada de memoriais pelo prazo de 30 dias. 

3.3.2.3 Participantes 

Foram selecionados para participar da audiência pública 11 expositores, 

conforme o Gráfico 13, abaixo. Nesse caso em específico, chamou a atenção a ausência da 

                                                 
103 Eram os seguintes pontos: “1. Quem possui o ônus da prova, e em especial a responsabilidade de apresentar 

o contrato, a planilha, o extrato bancário e custear a perícia grafotécnica solicitada pelo magistrado nos autos 

dos processos de que ora se cuida? 2. É cabível condenação em repetição de indébito, danos morais e multa 

diária? 3. Deve-se respeitar a margem de reserva de 30% do valor do benefício e o limite de 6 contratações 

pelos beneficiários dos empréstimos? 4. Somente poderá haver descontos com previa autorização do titular 

do benefício? 5. É necessária a utilização de procuração pública e quais são os requisitos para contratação de 

empréstimos consignados por pessoas analfabetas? 6. Pode haver empréstimos rotativos ou indeterminados e 

contratação de empréstimo mediante cartão de crédito? 7. Pode haver o bloqueio das operações de 

empréstimos consignados nos terminais de autoatendimento bancário ou os empréstimos deverão ser 

realizados junto aos representantes legais das instituições financeiras?”. TJMA. IRDR nº 053983/2016, 

Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime Ferreira de Araujo. Despacho de 4 de 

setembro de 2017. 

104 TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Despacho de 4 de setembro de 2017. 
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Ministério Público do Maranhão e da Defensoria Pública, que certamente poderiam ter 

contribuído com o debate. 

Gráfico 13 – Participantes da Audiência Pública – Crédito consignado (TJ/MA) 

 

Elaboração: autor. Fonte: TJ/MA. 

Conforme pode-se verificar no Gráfico 13 acima, participaram da 

audiência pública no TJ/MA sobre o crédito consignado: quatro empresas, sociedades 

limitadas ou anônimas; uma associação de empresas; três representantes de partes 

individuais (consumidores); um Órgão da Administração Pública (Procon/MA); e duas 

Associações de classe, associações profissionais, sindicatos, federações e confederações 

(OAB/MA e Febraban). Já quanto ao perfil, conforme verifica-se no Gráfico 14, todos os 

expositores na audiência apresentaram um perfil jurídico. 
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Gráfico 14 – Perfil dos expositores da Audiência Pública – Crédito consignado (TJ/MA) 

 

Elaboração: autor. Fonte: TJ/MA. 

Esteve presente na audiência pública desembargador Jaime Ferreira 

Araujo, relator do caso. Dos oito amici curiae no IRDR, estiveram presentes na audiência 

Somar Sociedade Maranhense de Ensino Superior Ltda (Faculdade do Maranhão – Facam) 

OAB/MA, PROCON/MA e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). 

3.3.2.4 Informações prestadas e interação entre os atores 

Na audiência pública sobre os empréstimos consignados no Tribunal de 

Justiça do Maranhão, foram apresentadas informações jurídicas, econômicas e sociais. 

Chamaram a atenção algumas questões específicas. A primeira foi com relação à 

preferência dada pelo relator do caso às pessoas que eram de fora do Estado do Maranhão, 

de modo que estas pudessem apresentar primeiro seus argumentos, referindo-se o relator 

sempre a um dos advogados ligados às instituições financeiras. A segunda questão, com 

relação ao discurso dos representantes das instituições financeiras, pois foram apresentados 

vários dados sobre empréstimos consignados no Estado do Maranhão, ressaltando a 

existência de milhares de demandas naquele estado.  

Já a terceira questão que chamou a atenção na audiência diz respeito à 

fala de quase todos os advogados dos consumidores e dos representantes da OAB/MA e do 

Procon/MA. O argumento era de que os advogados das instituições financeiras eram de 

fora do Estado, eram de São Paulo, Curitiba, Brasília, locais que são muito diferentes do 

interior do Maranhão, segundo disseram. Os dados enfatizados pelos participantes levavam 

em consideração que: (i) as pessoas que tomam esses empréstimos geralmente são 

analfabetas, muito simples, e praticamente não compreendem que estão contratando um 

empréstimo; (ii) por não existirem agências bancárias no interior do Maranhão, havia uma 

11; 100%

0; 0%

Jurídico
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profusão de correspondentes bancários, os “pastinhas”, que por terem metas para 

cumprirem, se aproveitavam da ingenuidade dos idosos; e (iii) o Maranhão é um estado que 

não tem acesso privilegiado à internet, não se podendo pensar que as pessoas iriam ter um 

smartphone e conseguir fazer as operações bancárias de casa.105  

Por isso, segundo o representante do Procon, era necessário “decidir com 

base nas necessidades locais e atuais”, para que fossem exigidas mais garantias de que os 

idosos analfabetos de fato contrataram os empréstimos consignados, de determinar a 

inversão do ônus da prova, levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor, 

possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, estabelecimento 

de multa diária de acordo com que o juiz entendesse ser necessário no caso concreto e 

necessidade de procuração pública das pessoas analfabetas para contratar o empréstimo 

consignado. 

3.3.2.5 Decisões decorrentes da audiência 

Ainda não foram proferidas decisões após a realização da audiência 

pública. Consta no andamento do caso no Tribunal de Justiça do Maranhão que os autos 

estão conclusos com o Desembargador Relator para julgamento do incidente.106  

                                                 
105 A fala do representante do Procon/MA expressa bem essa questão: “Estamos decidindo enquanto 

servidores públicos que somos, nós somos servidores públicos e temos que o poder que temos para servir às 

pessoas, não a decidir, pois eu tenho acesso a uma agência Personalité, assim como a maioria nessa sala de 

audiência tem acesso a uma agência Van Gogh, Estilo e com todas as regalias. Muitos aqui têm acesso ao 

banco em uma plataforma Android, ioS, que pode através do celular fazer transações bancárias sem sair da 

sua casa. Mas e a Judite, será que o João, será que a Joaquina, que mora no interior do Estado, que mora em 

Araioses, um dos municípios com pior IDH do Estado, têm acesso a um smartphone? Quando tem e está 

funcionando, ele tem medo, tem fobia da tecnologia. Ele prefere entrar em uma fila de banco, esperar muito 

mais do que trinta minutos, porque os bancos só sabem vir aqui e falar de direitos que estão previstos, mas 

esquecem que antes dos direitos têm os deveres. E é isso que nós precisamos pacificar o entendimento sim. 

O Estado precisa agir em prol das garantias dos direitos fundamentais expostos na Constituição, nós não 

podemos permitir que os direitos dos cidadãos sejam desrespeitados, assim como há uma crescente onda de 

constrangimento dos direitos fundamentais previstos na CF/88, que é fruto de inúmeros movimentos sociais, 

lutas sociais e nós não podemos rasgar a constituição. Muito obrigado.” TJMA, IRDR nº 053983/2016, 

Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime Ferreira de Araujo. Áudio da audiência 

pública. 

106 TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Acesso em 25/04/2018. 
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3.4 Conclusões parciais: visão geral do estudo de caso múltiplo das audiências 

públicas em casos repetitivos no STJ e no IRDR  

Diferentemente dos capítulos anteriores, neste capítulo de exposição do 

estudo de caso múltiplo, preferimos apresentar as conclusões parciais que retomam alguns 

pontos dos casos apresentados, ressaltando alguns elementos comuns e outros incomuns. 

Conforme se percebe, a experiência das audiências públicas jurisdicionais no STJ e nos 

IRDR tem sido fragmentada. Não é possível, assim, estabelecer um padrão que tenha sido 

seguido em todas as audiências estudadas.  

Contudo, chama a atenção a experiência do Superior Tribunal de Justiça. 

Isso porque as primeiras audiências públicas convocadas por aquele tribunal para resolver 

recursos especiais repetitivos aconteceram antes mesmo da previsão de convocação 

expressa no Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, a experiência do Supremo 

Tribunal Federal fez com que se despertasse a necessidade de adoção desse instrumento 

também pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Outro fato que podemos ressaltar é que diante do número total de temas 

julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, em poucos casos foram convocadas 

audiências públicas. Assim, se levarmos em conta os dados divulgados no Relatório 

Estatístico do STJ, temos que até dezembro de 2017 foram julgados 772 temas, de modo 

que foram convocadas apenas 5 audiências públicas nesses casos, conforme a Tabela 8. 

Tabela 8 – Recursos repetitivos (temas) (dados coletados até 31/12/2017) e audiências 

públicas no STJ 
 

Recursos repetitivos Temas julgados Temas aguardando 

julgamento 

Audiências 

públicas107 

Corte Especial 87 8 1 

1ª Seção 440 43 0 

2ª Seção 180 22 4 

3ª Seção 65 1 0 

Total 772 74 5 

Elaboração: autor. Fonte: STJ. 

Mesmo considerando o fato de que apenas com o Código de Processo 

Civil de 2015 é que houve previsão expressa de convocação de audiências públicas pelo 

                                                 
107 Como a audiência pública para discutir o serviço de internet pré-pago, convocada pelo Relator Min. Moura 

Ribeiro se deu no âmbito de um Conflito de Competência, de nº 141.322, e a audiência do streaming 

convocada no Streaming e direitos autorais (REsp. nº 1.559.264/RJ), Rel. Villas Bôas Cueva, não era um 

recurso especial repetitivo, esses casos não foram contabilizados neste quadro. 
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STJ, tem-se que a 1ª Seção e a 3ª Seção ainda não convocaram audiência pública em casos 

repetitivos. Destaca-se também o fato de que a experiência tem se concentrado na 2ª Seção 

daquele tribunal, de modo que a maioria das audiências em casos repetitivos foi convocada 

pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o que pode denotar um certo pioneirismo do referido 

ministro. 

Quanto à frequência de audiências públicas no incidente de resolução de 

demandas repetitivas nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, tem-se 

que não há um padrão na assiduidade de sua convocação. Por exemplo, há casos como o 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já afetou para julgamento 35 casos, mas só 

realizou audiência pública em um deles. A tabela abaixo mostra quantos casos foram 

julgados e aguardam julgamento nos tribunais que já convocaram audiência pública no 

IRDR.108  

Tabela 9 – IRDR (dados coletados até 20/04/2018) e audiências públicas nos TJs e TRFs 

 

Tribunal 
Número de IRDR 

julgados 

Número de IRDR 

aguardando julgamento 

Audiências públicas 

convocadas 

TJ/MG 15 20 1 

TJ/CE 1 1 1 

TJ/MA 1 3 1 

TRF4 2 14 2 

TRF3 0 1 1 

Total 19 39 6 

Elaboração: Autor. Fonte: BNPR e site dos tribunais. 

Contudo, é necessário lembrar que os demais tribunais da Federação 

também já admitiram incidentes de resolução de demandas repetitivas, não tendo ainda 

convocado audiência pública para discutir esses casos. 

Feitas essas considerações acerca do número total de audiências públicas 

para discutir casos repetitivos no STJ e nos tribunais locais, passamos a tratar 

especificadamente de cada uma das unidades de análise adotadas no estudo de caso 

múltiplo. 

                                                 
108 Não foram computados os dados referentes ao número total de incidentes de resolução de demandas 

repetitiva nos demais tribunais que ainda não realizaram audiência pública. Isso porque foi verificado que 

muitos dados disponibilizados pelo Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes 

obrigatórios estavam desatualizados. Os dados do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e 

Precedentes Obrigatórios, são mantidos pelo CNJ no seguinte endereço: <http://www.cnj.jus.br/bnpr-web/>. 

Acesso 10/04/2018. 
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3.4.1 Estrutura geral das audiências públicas estudadas 

Com relação aos motivos para convocação, destacam-se os seguintes: 

grande número de interessados, necessidade de abordagem técnica do problema a ser 

resolvido, necessidade de melhor considerar os fundamentos jurídicos. Já os objetivos de 

cada audiência foram descritos como: aumentar o debate sobre o tema com informações 

indispensáveis, subsidiar o órgão julgador com informações técnicas, dar maior 

legitimidade democrática à decisão, considerar a realidade social. A Tabela 10 abaixo traz 

a consolidação dos motivos e aos objetivos descritos na convocação. 

 

Tabela 10 – Motivos e objetivos descritos na convocação das audiências públicas 

Tribunal Caso Motivo declarado Objetivo 

STJ (2ª Seção) Credit Scoring “o número elevado de 

demandas sobre o mesmo 

tema, a necessidade de 

uma abordagem técnica, 

bem como o grande 

número de interessados 

no julgamento da 

questão”. 

“municiar esta Corte com 

informações indispensáveis 

para o deslinde da 

controvérsia.” 

STJ (2ª Seção) Atualização 

monetária do DPVAT 

“número elevado de 

demandas sobre o mesmo 

tema, a necessidade de 

uma abordagem técnica, 

bem como o grande 

número de interessados 

no julgamento da 

questão”.  

“municiar esta Corte com 

informações indispensáveis 

para o deslinde da 

controvérsia.” 

STJ (Corte 

Especial) 

Capitalização de juros “multiplicidade de 

recursos em que idêntica 

questão jurídica é 

abordada”, o “grande 

número de interessados” 

no julgamento do tema, e 

que a Tabela Price é 

“largamente utilizada em 

diversos tipos de 

financiamentos, como os 

habitacionais, de veículos, 

estudantil (FIES)”. 

“melhor esclarecimento da 

controvérsia”. 

STJ (2ª Seção) Comissão de 

Corretagem 

o número elevando de 

demandas que chegavam 

ao STJ sobre essas 

questões, “a necessidade 

de uma abordagem 

técnica”, “o grande 

número de interessados”. 

“ampliação do debate” e para 

municiar a Corte “com 

informações indispensáveis 

para o deslinde da 

controvérsia.” 
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TRF4 (3ª 

Seção) 

EPI O relator designou 

audiência pública, nos 

termos do art. 983, § 1º, 

do CPC/2015. 

“democratizar a jurisdição, 

possibilitar uma participação 

mais ampla da sociedade no 

processo decisório, subsidiar 

o órgão decisor com as 

informações técnicas 

necessárias à adequada 

compreensão da matéria a ser 

examinada nesse IRDR, e por 

consequência a ideia é dar 

mais legitimidade à decisão 

que vier a ser proferida, 

retirando a justiça do seu 

tradicional enclausuramento, 

por meio dessa abertura 

cognitiva”. 

TJ/MA Empréstimos 

consignados 

“necessidade de melhor 

consubstanciar os 

fundamentos jurídicos, a 

serem levados em 

consideração no 

julgamento de mérito do 

presente incidente, 

através de depoimentos de 

pessoas com experiência e 

conhecimento na 

matéria”. 

“maior debate sobre o tema, e 

buscando uma atuação mais 

democrática e próxima da 

realidade social, logicamente, 

sob os alicerces jurídicos”. 

Elaboração: autor. 

Quanto à forma de ordenação dos trabalhos nas audiências, verificou-se 

que em poucos casos foram direcionadas perguntas no despacho de convocação ou no edital 

da audiência pública. No caso convocado pelo TJ/MA, por exemplo, o desembargador 

relator convocou a audiência para discutir as sete questões relacionadas aos empréstimos 

consignados, de modo que essas questões acabaram por nortear o debate na audiência. 

Já com relação à seleção dos participantes, tivemos duas formas distintas 

de seleção. Em alguns casos, foi disponibilizado um e-mail para que as entidades pudessem 

se inscrever e assim o julgador iria definir os participantes de acordo com as inscrições 

realizadas. Esse tipo de escolha fez com que os expositores enviassem previamente a 

posição que iriam defender para que o órgão julgador pudesse habilitar os participantes de 

acordo com uma “composição plural e equilibrada”,109 idêntico ao que foi declarado no 

caso do credit scoring, e conforme disposto atualmente no RISTJ. 

                                                 
109 STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 30 de maio 

de 2004. 
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Valendo-se desse tipo de seleção dos participantes, e, assim, 

possibilitando amplo requerimento de participação por e-mail, o caso da capitalização de 

juros convocado pela Corte Especial do STJ chamou a atenção. Isso porque foram 

disponibilizados todos os e-mails recebidos requerendo a inscrição na audiência pública, e 

um quadro-resumo com a indicação do nome, instituição, OAB/CPF e posicionamento de 

todos os 38 inscritos para a audiência pública,110 de modo que o processo de escolha dos 

participantes teve um alto grau de transparência. 

A outra forma de convocação pode ser percebida no caso do EPI, julgado 

pelo TRF da 4ª Região. Nesse caso, o relator convidou vários órgãos e entidades a 

participarem como amici curiae, de modo que pediu a esses órgãos e entidades que 

indicassem por e-mail quais seriam as pessoas com habilitação técnica e experiência na 

matéria tratada naquele IRDR. Ou seja, houve um mapeamento anterior realizado pelo 

próprio relator das entidades que poderiam responder aos questionamentos técnicos que a 

audiência pretendia esclarecer. Depois desse mapeamento, o relator convoca os órgãos a 

participarem do caso na figura de amici curiae, e ainda requer que essas entidades 

participem da audiência pública, indicando quem seriam os expositores com expertise na 

matéria a ser tratada. Dessa forma, não há uma abertura maior para participação, dando-se 

a entender que somente os amici curiae admitidos no caso, por convite ou por 

requerimento, poderiam ser ouvidos ou indicar experts para participarem na audiência 

pública. 

Quanto ao critério de organização dos expositores, podemos 

compreender três tipos de organização: (i) binária (favoráveis e contrários); (ii) por temas 

tratados no caso; (iii) sem um critério de organização específico. O caso do credit scoring 

no STJ ilustra a divisão dos painéis seguem uma lógica binária. Os expositores foram 

divididos grupos entre aquelas “Entidades Contrárias” e as “Entidades Favoráveis” ao 

sistema credit scoring. Assim, foi oportunizada a fala primeiramente para as entidades cuja 

posição era contrária; na sequência, para as entidades com posições favoráveis; finalizando-

se novamente com um painel maior de entidades com posições contrárias. Entretanto, como 

se percebeu na referida audiência, a divisão entre favoráveis e contrários não encontrou 

aderência na fala dos participantes, tendo em vista que a posição de muitos não era 

totalmente favorável ou totalmente contrária ao sistema de scoring. Isso ficou muito claro 

                                                 
110 STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Galotti, autos do processo, fls. 162-168, Apenso 3. 
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na fala do representante do Ministério Público do Distrito Federal, conforme ressaltado no 

estudo de caso. 

Já o caso do EPI, do TRF da 4ª Região, ilustra a organização da audiência 

pública por temas, tendo em vista que os expositores foram organizados de acordo com os 

temas que tinham expertise. Assim, o relator do caso organizou as falas em três momentos: 

(i) engenharia e segurança do trabalho; (ii) medicina do trabalho; e (iii) fiscalização do 

trabalho. 

Por sua vez, o caso referente aos empréstimos consignados, no TJ/MA, é 

o que melhor ilustra a ausência de critérios na organização das falas dos expositores. Nesse 

caso, a lista divulgada não continha um critério expresso para a organização das falas dos 

expositores. Contudo, o relator enfatizou várias vezes durante a audiência que os 

representantes que eram de outros estados teriam preferência para participar em primeiro 

lugar, tendo em vista que provavelmente iriam pegar um voo para retornar aos seus 

domicílios naquele mesmo dia. 

3.4.2 Participantes 

Para apresentação dos dados referentes aos participantes de audiências 

públicas estudadas nesse estudo de caso múltiplo, para melhor visualização, apresentam-se 

primeiramente os dados referentes à experiência do STJ e na sequência à experiência do 

IRDR111. Nos estudos de caso dos recursos especiais repetitivos, quanto aos participantes 

das audiências públicas, há uma grande participação (32%) das associações de classe, 

associações profissionais, sindicatos, federações e confederações; e, na sequência, uma 

participação considerável de associações de defesa de direitos/organizações não 

governamentais (15%). Depois, empatados em 9%, estão os advogados individuais e o 

grupo formado pelas empresas, sociedades limitadas e sociedades anônimas. O Ministério 

Público, presença constante nas audiências, aparece com 7%, a mesma porcentagem dos 

experts individuais e da administração pública. Já a defensoria teve uma participação mais 

discreta, de apenas 4% nas audiências públicas do STJ que foram estudadas, sendo seguida 

por associações de empresas (3%) e dos entes Federativos (1%). Esses tipos de participação 

estão descritos no Gráfico 15. 

                                                 
111 Os dados e as referências sobre os participantes das audiências públicas estão agrupados em um quadro 

geral para cada audiência pública, conforme consta no Apêndice desta tese. 
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Gráfico 15 – Participação nas Audiências Públicas do estudo de caso múltiplo no STJ

 

Elaboração: autor. 

Já quanto ao perfil dos expositores, a grande maioria apresentou um perfil 

jurídico, conforme demonstrado no Gráfico 16, abaixo. 

Gráfico 16 – Perfil dos expositores de Audiências Públicas do estudo de caso múltiplo no 

STJ 

 

Elaboração: autor. 
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Quanto aos magistrados presentes, nas audiências públicas ocorridas no 

STJ, o quórum foi sempre alto, talvez pelo fato de que os demais Ministros que compõem 

ou a Seção ou a Corte Especial, conforme o caso, são chamados para presidirem um dos 

painéis de expositores. Assim, o Ministro que preside um painel acaba ficando em mais de 

um painel para ouvir os experts, de modo que sempre há mais de um Ministro ouvindo cada 

painel, chegando-se em alguns casos como, por exemplo, o da Corte Especial do STJ, para 

definir conceito de capitalização de juros, em que ocorreram painéis com a presença de sete 

Ministros. 

Apesar de não haver uma expressiva participação dos Ministros em todos 

os painéis pode-se concluir que, no geral, há uma ampla presença dos Ministros nas 

audiências públicas. No âmbito da 2ª Seção, no caso do scoring, cinco Ministros 

participaram da audiência em algum momento,  no caso sobre o DPVAT foram oito 

ministros e no caso da Comissão de Corretagem compareceram sete Ministros. Perante a 

Corte Especial, o caso sobre o conceito de capitalização de juros recebeu a expressiva 

presença de treze Ministros.  

Quanto à participação dos amici curiae nas audiências públicas, não há 

um padrão seguido nas audiências estudadas. No caso do scoring, dos cinco amici nos dois 

casos representativos da controvérsia, estiveram presentes na audiência o Banco Central do 

Brasil (Bacen), a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o Serasa S.A, e a 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No caso DPVAT, os amici curiae Defensoria 

Pública da União e Superintendência de Seguros Privados participaram da audiência. Já no 

caso da capitalização de juros, foram encaminhados convites à Febraban ao Idec para 

ingresso como amici curiae, tendo o Procon/SP também apresentado memoriais na 

qualidade de amicus, não tendo sido apreciado seu pedido ainda. Não consta nas decisões 

e no site do STJ amicus curiae nesse caso. Dos três citados, apenas a Febraban participou 

da audiência pública.  

Por último, no caso que discutia a comissão de corretagem, dos amici 

curiae do caso estavam presentes na audiência pública: Associação Brasileira De 

Incorporadoras Imobiliária (ABRAINC), Sindicato da Indústria da Construção Civil da 

Grande Florianópolis (Sinduscon/FPOLIS), Sindicato da Indústria da Construção Civil de 

Grandes Estruturas No Estado de São Paulo (Sinduscon/SP), Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte (Sinduscon/RN), União (Ministério 

das Cidades), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), e Instituto Potiguar de 

Direito do Consumidor. 
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Nos estudos de caso sobre as audiências públicas no IRDR, com relação 

aos participantes, temos que a frequência de participação foi a mesma para partes 

individuais, órgãos da administração pública, empresas, sociedades limitadas ou anônimas 

e associações de classe, associações profissionais, sindicatos, federações e confederações, 

de modo que as participações dessas categorias ficaram no patamar de 20%. Na sequência, 

aparecem o Ministério Público, que teve frequência de 10%, e as associações de defesa de 

direitos/organizações não governamentais e associações de empresa, com 5% de 

frequência. A porcentagem dos tipos de participantes é apresentada no Gráfico 17. 

Gráfico 17 – Participação das entidades nas Audiências Públicas em IRDR estudadas 

 

Elaboração: autor. 
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dois casos, conforme o Gráfico 18, o perfil acaba ficando majoritariamente jurídico, tendo 
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Gráfico 18 – Perfil dos expositores das audiências públicas em IRDR estudadas 

 

Elaboração: autor. 
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têm aplicado determinada legislação. Questões sociais também apareceram em vários 

casos, por exemplo no caso do DPVAT, julgado pelo STJ e no caso dos empréstimos 

consignados, que trata de IRDR no TJ/MA. Por exemplo, no caso do DPVAT, foram 

trazidas imagens de acidentes de trânsito, de pessoas feridas em tais acidentes. De modo 

semelhante, no caso dos empréstimos consignados, foi trazida a experiência dos advogados 

individuais, do membro do Procon e da OAB/MA com as fraudes envolvendo esses 

empréstimos naquele Estado, em virtude da grande pobreza que se encontra principalmente 

no interior. Percebe-se que em ambos os casos tentou-se trazer aos magistrados a realidade 

social, de modo que a lei fosse interpretada levando-se em consideração a realidade em que 

está inserida. 

Questões econômicas também foram bem frequentes, até mesmo pelo 

tipo de conflito envolvido nos estudos de caso analisados neste trabalho. No caso do 

scoring, a questão econômica veio de forma contundente, pois vários expositores tratavam 

de como esse sistema de pontuação era importante principalmente para os pequenos e 

médios empresários, pois diminuía consideravelmente os riscos de inadimplência. No caso 

da transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao consumidor, por 

exemplo, a questão econômica surgiu de modo decisivo principalmente com a presença e 

as informações prestadas por um economista acerca de como o mercado imobiliário 

funciona, sugerindo qual seria o impacto econômico da decisão a ser prolatada. Já no caso 

da capitalização de juros, até por conta do tema tratado, grande parte das apresentações 

estava preocupada com as consequências que a decisão a ser tomada pelo STJ poderia ter 

na economia brasileira. 

Já com relação às questões tecnológicas, podemos citar o exemplo da 

audiência pública do caso EPI, convocada pelo TRF da 4ª Região, em que os técnicos de 

vários setores trataram de explicar aos magistrados como funciona a questão da prevenção 

de acidentes no ambiente de trabalho, e de que modo o equipamento de proteção individual 

(EPI) pode ser eficaz na prevenção desses riscos, questão que é fundamental para a 

concessão de aposentadoria especial. 

Com relação à interação entre os atores, podemos elencar dois tipos: (i) 

ausência de interação; e (ii) possibilidade de se fazerem perguntas e comentários ao final 

da apresentação. No primeiro tipo, que se repetiu em todas as audiências ocorridas no STJ 

e na audiência que ocorreu no TJ/MA, não houve possiblidade de interação entre os 

participantes, o que acabou por não permitir um diálogo aberto entre os expositores, 
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magistrados e demais presentes. Mesmo não havendo essa possibilidade, foram feitas 

referências a outras exposições ocorridas durante a audiência, seja para refutar 

determinados argumentos, seja para concordar com a posição adotada por determinado 

expositor.  

Já no tipo de interação em que foi permitida a realização de perguntas e 

comentários, a audiência acabou sendo bem mais dialogada, de modo que os magistrados 

faziam perguntas ao final de cada exposição acerca de determinado ponto que não tinha 

ficado muito claro, ou ainda sobre alguns aspectos não abordados durante a apresentação 

do expositor. Esse foi o tipo de interação ocorrida na audiência pública sobre a utilização 

do EPI, para fins de concessão de aposentadoria especial, caso julgado em IRDR pelo TRF 

da 4ª Região. 

3.4.4 Decisões decorrentes das audiências públicas 

Nos casos estudados em que houve decisão dos magistrados acerca da 

questão debatida, via de regra houve referência expressa aos debates que ocorreram na 

audiência pública. Por exemplo, no caso julgado pelo STJ sobre o sistema de scoring, o 

Relator ressaltou em seu voto que “a audiência pública foi extremamente importante na 

formação do meu convencimento acerca das principais questões controvertidas a serem 

dirimidas para solução da controvérsia posta no presente processo”.112 Contudo, nesse caso 

não houve uma referência expressa às falas da audiência pública, apesar de se mencionar 

expressamente o livro de um dos expositores acerca do tema do cadastro positivo, que 

acabou sendo tratado na audiência por ser conexo ao tema da pontuação de crédito. 

Já no caso da atualização monetária do DPVAT, o voto do Relator se 

refere expressamente à audiência pública em alguns momentos. Apesar de não ter 

conseguido modificar a decisão para que fosse atualizado o valor da indenização, a 

audiência pública acabou causando um grande impacto nos julgadores, tendo o Relator 

sugerido até que fosse enviado o material e as discussões da referida audiência ao 

Legislativo, com o objetivo de que esse material pudesse “servir de subsídio na elaboração 

de um Projeto-de-Lei que regule a atualização do valor das indenizações do seguro 

DPVAT.113 

                                                 
112 Resp. nº 1.457.199/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção, Votação unânime. Julgado 

em 14 de novembro de 2014. DJe 17/12/2014. 

113 STJ, RESp. nº 1.483.620/SC, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção, Votação unânime. DJe 

02/06/2015. 



231 

 

 

 

No caso da comissão de corretagem, também houve expressa referência 

à audiência pública em várias passagens do voto do Min. Relator. Chama a atenção nesse 

caso a conclusão sobre a lógica do mercado imobiliário, de que “a venda só produz lucro a 

incorporadora se o preço final do imóvel superar os seus custos, como restou bastante claro 

na audiência pública”,114 concluindo o Relator que se o valor da corretagem imobiliária não 

fosse pago diretamente pelo consumidor, “o custo seria embutido no preço total da compra 

e venda”.115 Ainda no caso da comissão de corretagem, também chama a atenção o fato de 

o representante do Ministério Público Federal declarar de forma expressa que a sua posição 

sobre o tema havia sido modificada em virtude do que foi apresentado na audiência pública. 

Assim, a posição do membro do MPF veio a considerar a existência de vulnerabilidade não 

só do consumidor nesse caso, mas também do próprio corretor imobiliário, modificando 

sua posição para que fosse declarado que o corretor imobiliário não deveria ser condenado 

solidariamente a ressarcir o consumidor, nem a incorporadora. O que é interessante nesse 

caso foi que a mudança do entendimento do MPF se deu em razão da participação do 

membro do parquet na audiência pública, na qual, nas palavras do próprio parecer, 

“inaugurou-se uma nova perspectiva cognitiva em relação à causa, de amplo espectro, 

quando confrontada com a natureza meramente documental dos autos.”116 

 Por último, no caso do EPI, julgado em sede de IRDR pelo TRF da 4ª 

Região também houve referência expressa dos debates ocorridos na audiência pública no 

voto do Desembargador Relator do caso que, depois de fazer um resumo das posições 

defendidas e informações prestadas pelos expositores na audiência pública, chegou a 

estabelecer uma lista de sete pontos em que houve consenso entre os experts ouvidos. 

Entretanto, conforme ressaltado no estudo de caso, o voto do relator não foi o vencedor, 

sendo que o voto divergente que acabou prevalecendo no caso não se referiu expressamente 

à audiência pública.  

                                                 
114 STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24 de 

agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 

115 STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24 de 

agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 

116 STJ. RESp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 1980. 
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4 REFLEXÕES SOBRE OS DESAFIOS, FUNÇÕES E LIMITES DA AUDIÊNCIA 

PÚBLICA JURISDICIONAL NOS CASOS REPETITIVOS À LUZ DO ACESSO 

À JUSTIÇA 

O redimensionamento do “direito processual de partes” para um processo 

que se preocupa com questões que se repetem em diversos recursos, tal qual ocorre no 

Superior Tribunal de Justiça (art. 1.036 e seguintes, do CPC/2015), ou que se preocupa com 

a fixação de teses jurídicas teses para definir questões unicamente de direito, como ocorre 

no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) (art. 976 e seguintes, do 

CPC/2015), traz vários desafios para o processo. Por isso, é necessária uma postura do 

processualista não somente mais questionadora, mas, também, mais adequada para a devida 

compreensão dos fenômenos em curso, em suas dimensões de complexidades distintas.  

Ao resgatar o tema do acesso à justiça no primeiro capítulo desta tese, 

pretendeu-se problematizar e debater acerca de uma nova agenda de pesquisa que 

englobasse o acesso à justiça, mas em nova roupagem, que levasse em conta os desafios 

enfrentados pela sociedade brasileira atual para que o efetivo acesso à justiça fosse 

garantido. A escolha do tema da litigância repetitiva se faz pertinente, até mesmo tendo em 

vista a ampla busca, principalmente legislativa e jurisprudencial, para solução desse 

problema em específico. A nova postura dos pesquisadores se expressa, num primeiro 

momento, nesse resgate do acesso à justiça como polo metodológico adequado para os 

novos estudos do direito processual, e, num segundo momento, na formulação de uma 

agenda de pesquisa do acesso à justiça, norteada pela pesquisa empírica, pela complexidade 

dos fenômenos em curso e por considerar o caráter experimentalista dos esforços envidados 

para responder aos novos desafios.  

O sentido de radicalidade dessa nova postura dos pesquisadores se 

manifesta na necessidade de trocar as lentes de análise, adotando-se um ângulo visual 

adequado com foco primeiramente na sociedade, em seguida nos impactos causados na 

sociedade, e, por fim, nas instituições. Essa empreitada, significa acolher, em uma 

adaptação à realidade brasileira, a proposta de Marc Galanter com relação à capacidade das 

partes e a releitura da agenda do movimento do acesso à justiça. Considerando essa nova 

agenda do acesso à justiça como polo metodológico é que se analisa o momento da 

complexidade, que tem como fatores marcantes (i) uma litigância repetitiva, (ii) os 
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problemas que esse tipo de litigância implica, (iii) o modo como o judiciário lida com esse 

tipo de litigância e (iv) os instrumentos que são colocados pela legislação processual. 

Apesar de a litigância repetitiva ser um fator para coletivização de 

procedimentos, seja por meio de julgamento em conjunto de recursos especiais repetitivos, 

seja pela instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, não se pode 

perder de vista que o acesso à justiça deve ser garantido nesses casos, conforme disposto 

na CF/1988, art. 5º, XXXV. Por isso, não se pretendia somente estudar a litigância 

repetitiva enquanto fenômeno em si, mas sim verificar como um novo instrumento que 

permite a participação de vários atores, inclusive de alguns que anteriormente não 

compareciam ao judiciário, tem sido aplicado tendo em vista todos os limites existentes no 

enfrentamento desse contexto de litigância de massa.  

As audiências públicas jurisdicionais pesquisadas no presente trabalho 

têm como elemento comum a litigância repetitiva. Assim, nessa nova agenda de pesquisa 

do acesso à justiça, imaginou-se que a audiência pública jurisdicional poderia cumprir com 

a função política de permitir a participação de pessoas para legitimar a decisão judicial em 

casos repetitivos, por se tratar de um momento de escuta do poder judiciário de pessoas e 

instituições que incialmente não figuravam como sujeitos nos processos que deram origem 

ao julgamento repetitivo. Dessa forma, a audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos seria um instrumento preordenado para realizar as funções jurisdicionais para 

além dos sujeitos de uma demanda que se iniciou marcada pela bipolaridade. 

O consumidor demandando o fornecedor, o mutuário demandando a 

instituição financeira, o idoso demandando o Estado. Esses tipos de demandas inicialmente 

eram marcados pela individualidade, ou ainda por uma bilateralidade. Mesmo em casos em 

que o processo paradigma escolhido para ser julgado era uma demanda coletiva, como visto 

no caso da pontuação de crédito (scoring), a impressão que se tem da audiência pública, 

até mesmo pela ausência do Ministério Público estadual que propôs a demanda coletiva, é 

de que o tratamento dado ao caso foi marcado pela existência de milhares de casos 

individuais, enfatizando-se questões ligadas à litigância de massa como, por exemplo, a 

questão dos advogados captadores de clientes.  

No segundo capítulo, com a contextualização dos problemas relacionados 

ao amicus curiae e à audiência pública, quando colocados em comparação, foi exposta a 

problemática envolta na realização de audiências públicas no judiciário brasileiro. Ao trazer 

a questão da adoção da audiência pública pela legislação processual, foi possível constatar 
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que na verdade essa prática já é uma realidade no dia a dia do judiciário brasileiro. E são 

várias as questões e os temas que giram em torno dessa prática. 

Assim, se o amicus curiae é enigmático – conforme colocado por Cássio 

Scarpinella Bueno1, se a audiência pública jurisdicional pode assumir a função de um 

instrumento-frankstein2, como uma verdadeira colcha de retalhos – conforme colocado por 

Lívia Guimarães, se a litigância repetitiva (ou em larga escala) pode ser um monstro – 

conforme Deborah Hensler3, como compreender a audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos que acaba por colocar todos esses temas em conjunto em um novo locus de 

atuação? Serviria a audiência pública somente para ouvir técnicos com experiência e 

conhecimento na matéria em julgamento? As questões sociais poderiam ser consideradas 

nessa audiência pública? As questões políticas poderiam ser questionadas? E quanto às 

questões econômicas? 

Uma constatação inicial, então, foi de que esse instrumento pode exercer 

várias funções, desde instruir o processo, em uma perspectiva de déficit cognitivo dos 

julgadores, quanto possibilitar a participação de outros atores, garantindo uma função 

política, em razão do déficit de participação. Pode servir inclusive como fundamento de 

uma maior legitimidade democrática para se proferir decisões judiciais contra majoritárias 

ou que ainda determinem a intervenção judicial em políticas públicas.  

De tal modo, torna-se importante verificar como a prática da audiência 

pública se dá no contexto da litigância repetitiva no caso brasileiro, perguntando-se se 

haveria a necessidade de uma audiência pública como mecanismo de representação de 

interesses não representados ou mal representados, que fosse além de reproduzir o que 

acontece nos casos individuais. Por isso, o estudo de caso múltiplo do terceiro capítulo 

pretendeu verificar como se dá a prática das audiências públicas em casos repetitivos 

julgados pelo STJ e pelos tribunais locais no âmbito do IRDR.  

As audiências públicas jurisdicionais em casos repetitivos foram 

analisadas com a finalidade de descrever de um modo mais sistemático como se dá essa 

prática, adotando-se, então, um modelo de análise composto por quatro unidades distintas. 

                                                 
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 

2 GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e lobby. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

3 HENSLER, Deborah R. Revisiting the monster: new myths and realities of class action and other large scale 

litigation. Duke Journal of Comparative & International Law. Vol. 11, 2001, pp. 179-213. 
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De um modo geral, as diferentes perspectivas buscavam verificar (i) qual a estrutura dessas 

audiências; (ii) quem participa (expositores, julgadores, partes e amici curiae); (iii) quais 

informações são prestadas e como se dá a interação entre os atores participantes; e (iv) 

quais foram as decisões decorrentes da audiência. Seguindo essa linha, o presente capítulo 

pretende fazer uma análise dos dados trazidos no estudo de caso múltiplo do terceiro 

capítulo. Com base nesses dados, pretende-se discutir e responder às perguntas feitas pelo 

trabalho.  

4.1 Audiência pública jurisdicional como experimentalismo institucional no judiciário  

4.1.1 Audiência pública jurisdicional como ato processual complexo 

A audiência pública jurisdicional é um ato processual complexo, 

composto de várias fases, marcado por uma abertura dos tribunais a atores com interesse 

institucional na causa e outros atores imparciais, de modo que o procedimento a ser adotado 

para realização dessas audiências é uma das questões importantes para garantir o devido 

acesso à justiça4. Trata-se de um ato complexo, pois, assim como a audiência de instrução 

e julgamento do processo de conhecimento, é composto de uma série de atos5. Sendo um 

instrumento do instrumento, ou seja, sendo a audiência um dos instrumentos 

disponibilizados pelo processo, civil ou constitucional, para a adequada tutela dos direitos, 

a função que dela se espera é propiciar ao judiciário alcançar os escopos do processo, 

cumprindo assim, sua função social, política e jurídica6. 

                                                 
4 Cândido Rangel Dinamarco enfatiza que a audiência de instrução e julgamento, como toda audiência, “é 

sempre um ato público, pelo simples fato de ser um ato do processo, o qual em si mesmo é uma instituição 

de direito público”. Ressalta ainda que a audiência de instrução é pública “no sentido de que deve ser realizada 

a portas abertas, com livre ingresso de quem queira assistir a ela, ressalvados os casos de segredo de justiça 

e de circunstâncias que possam conturbar os trabalhos (CPC, art. 368 c/c art. 189 – supra, n. 127); o poder de 

polícia das audiências legitima as limitações que o juiz fala quanto ao número de pessoas presentes, exclusão 

de participantes que se comportem de modo inconveniente etc.” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de direito processual civil: volume III. 7a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, pp. 744-745. 

5 Em paralelo, ao conceituar a audiência de instrução e julgamento, Dinamarco esclarece ser esse tipo de 

audiência integrado “por uma série de atos, sendo ela própria um ato processual complexo”, que concerne 

em uma “sessão pública dos juízos de primeiro grau de jurisdição, da qual participam o juiz, auxiliares da 

Justiça, testemunhas, advogados e partes, com o objetivo de obter a conciliação destas, realizar a prova oral, 

debater a causa e proferir sentença.” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: 

volume III. 7a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 744. 

6 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instrumentalidade do processo. 12a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005, pp. 193 e seguintes. 
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A estrutura de uma audiência pública se difere de uma audiência de 

instrução e julgamento de casos bilaterais7. A audiência de instrução e julgamento do 

processo de conhecimento, conforme definido por Dinamarco, tem uma estrutura composta 

pela “sucessão de atos ordenados em vista de certos objetivos a serem realizados, cada qual 

sujeito a seus próprios requisitos formais e todos realizados segundo uma ordem sequencial 

determinada racionalmente pela lei”, podendo-se variar essa estrutura de acordo com os 

casos.  

Quanto ao procedimento da audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos, o procedimento a ser adotado nas audiências públicas deve preservar as 

garantias fundamentais do processo, com a total transparência dos objetivos, procedimento 

e posterior ônus argumentativo, permitindo-se que o contraditório seja realizado perante o 

órgão julgador. Apesar de poder ser considerada de certo modo como o “palco da 

oralidade” 8 dos casos pesquisados, essa oralidade se apresenta de forma diferente em 

alguns casos, conforme o procedimento adotado e o protagonismo do relator do caso. 

O que se percebe é que a audiência pública jurisdicional é um ato 

processual complexo, pois envolve várias fases que podem variar de caso a caso, sendo 

elas: (i) despacho sobre o pedido de convocação, ou convocação de ofício; (ii) publicação 

de edital de convocação; (iii) publicação do edital com habilitação dos expositores; (iv) 

possíveis impugnações ao edital de habilitação; (v) realização da audiência pública; (vi) 

possíveis manifestações posteriores à realização da audiência pública; e (vii) 

aproveitamento das exposições e debates ocorridos na audiência. 

4.1.2 Um instrumento com múltiplas funções 

Como compreender as múltiplas possíveis funções que a audiência 

pública pode ter, no sentido de poder instruir o processo, fomentar a participação, legitimar 

a decisão e dar publicidade ao caso? Como se pode perceber, a audiência pública 

jurisdicional é uma forma de possibilitar aos magistrados lidar com o problema que não se 

restringe aos argumentos apresentados pelas partes nos autos dos processos. Conforme 

                                                 
7 A relação completa dos atos é definida por Dinamarco nessa ordem “(a) proclamação pelo juiz, (b) o pregão 

inicial feito pelo oficial de justiça, (c) a tentativa de conciliação, (d) os esclarecimentos do perito e assistentes 

técnicos, (e) o depoimento pessoal do autor, (f) o depoimento pessoal do réu, (g) a inquirição das testemunhas 

arroladas por este, (h) a inquirição das testemunhas arroladas pelo defensor do autor, (i) as alegações finais 

pelo defensor do autor, (j) idem, pelo defensor do réu e (k) sentença.” DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de direito processual civil: volume III. 7a ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 747. 

8 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III. 7a ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p. 746. 
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ressaltado no caso da comissão de corretagem, a audiência pública possibilita uma “nova 

perspectiva cognitiva em relação à causa, de amplo espectro, quando confrontada com a 

natureza meramente documental dos autos.”9  

É, portanto, um momento em que o judiciário é inundado pela realidade 

fática, que possibilita uma visão ampla e abrangente dada por vários atores que têm 

conhecimento e experiência acerca do problema a ser decidido pelo judiciário10. E a questão 

que tem sido levantada diz respeito à própria legitimidade desse tipo de procedimento, 

tendo em vista que não há uma preocupação maior com a representatividade adequada dos 

interesses daqueles que não estão envolvidos no julgamento do caso paradigma ou ainda 

no julgamento que define a tese aplicável a centenas e milhares de casos idênticos.  

Mesmo que se entenda que criar precedentes é a função de um tribunal 

de cúpula do judiciário, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar 

que além de se criar o precedente, o tribunal acaba por julgar vários casos de uma só vez, 

escolhendo quais serão os casos paradigma da controvérsia, quem serão os atores ouvidos, 

qual será a questão a ser discutida.11 Ao definir a interpretação do direito federal, até mesmo 

para casos que não estão sendo julgados como representativos, lida-se com as 

consequências do problema de uma litigância repetitiva que não foi tratada na raiz.  

Esse déficit de legitimidade está intimamente associado ao acesso à 

justiça, mas que agora deve ser repensado em um novo contexto, em que se coloca a questão 

de como garantir esse acesso em uma sociedade marcada tanto pela desigualdade quanto 

                                                 
9 STJ. REsp nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, trecho do parecer do 

Ministério Público Federal, fls. 1980.  

10 Talvez esse seja um instrumento importante para cumprir com a necessária ampliação da perspectiva do 

conflito até mesmo que o próprio Poder Judiciário tem da questão, ainda mais quando há uma “centralização 

decisória nas instâncias superiores”. Conforme considerado por Daniela Gabbay e Luciana Gross Cunha ao 

estudarem a litigância repetitiva, quando se trata do “crescimento da litigiosidade e morosidade, é necessário 

ampliar a perspectiva de análise, no sentido de identificar fenômenos e processos que acontecem não somente 

dentro do sistema judicial, mas também fora dele”. GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross. 

Considerações acerca do aumento da litigiosidade e do combate às causas da morosidade do sistema de Justiça 

Brasileiro. In: GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância 

repetitiva no judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 151-153. 

11 A constatação de Paula Pereira é de que “a concepção de que a função do Superior Tribunal de Justiça é de 

uma corte de revisão e, portanto, deve responder aos recursos interpostos de forma individual, entregando 

apenas a prestação jurisdicional do caso concreto não responde aos valores e princípios que informam o 

Estado de Direito, tampouco respeita o desenho institucional do processo e mais ainda a obrigação 

constitucional que recai sobre o STJ.” PEREIRA, Paula Pessoa. O Superior Tribunal de Justiça como corte 

de definição de direitos: uma justificativa a partir do universalismo. (Dissertação de mestrado). Universidade 

Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Marinoni. Curitiba: UFPR, 2013, p. 165. 



238 

 

pela abundância de processos judiciais12. Por isso, a questão que é levantada leva em conta 

a contraposição entre o gerenciamento de processos repetitivos e a garantia do acesso à 

justiça, sendo necessário imaginar como pensar o gerenciamento sem tolher o acesso à 

justiça13. 

Num primeiro momento, a construção do desenho institucional para dar 

vazão a esse acesso deve permitir que vários atores acessem as cortes, que várias 

perspectivas sejam colocadas para o julgador, permitindo-se, assim, a defesa dos diversos 

interesses envolvidos. Num segundo momento, deve-se garantir que o gerenciamento de 

processos não seja feito somente numa perspectiva numérica, mas que leve em 

consideração os interesses envolvidos nos casos, principalmente daqueles que são 

vulneráveis, seja essa uma vulnerabilidade organizacional, seja de outro tipo14.  

4.1.3 Experimentalismo do Supremo Tribunal Federal: o protagonismo do relator do 

caso 

Conforme analisado no item 2.4.1 desta tese, há várias críticas com 

relação à prática das audiências públicas convocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas 

críticas estão ligadas a uma alta expectativa que se tem pela adoção desse instrumento na 

                                                 
12 Nas palavras de Maria Tereza Sadek, trata-se de uma sociedade que apresenta um sistema judicial que 

estimula um paradoxo: por um lado tem demandas demais, com “excesso de justiça oficial”, mas que de outro 

tem demandas de menos, tendo em vista aqueles que estão “marginalizados dos serviços judiciais”. SADEK, 

Maria Tereza Aina. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos Avançados. São Paulo, v. 18, n. 51, p. 79-101, 

Ago. 2004, p. 86. 

13 Daniela Gabbay e Luciana Gross Cunha, ao proporem novas questões levantadas pela pesquisa da 

litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva, contrapõem a ideia de “filtro de litigância” e “acesso à 

justiça”, questionando se essas ideias são de fato antagônicas. As referidas professoras entendem que 

“mecanismos de filtragem dos conflitos podem significar, além de contenção, redirecionamento da solução a 

foros diferentes do Poder Judiciário, indo ao encontro do movimento de acesso à Justiça sem um viés 

restritivo”. GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross. Considerações acerca do aumento da litigiosidade 

e do combate às causas da morosidade do sistema de Justiça Brasileiro. In: GABBAY, Daniela; CUNHA, 

Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no judiciário: uma análise empírica. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 154. 

14 Fernanda Tartuce, ao enfrentar o tema da igualdade e vulnerabilidade no processo civil brasileiro, enfatizou 

a necessidade de se considerar critérios objetivos para se identificar a vulnerabilidade no processo. Assim, os 

vulneráveis seriam identificados com os seguintes fatores: (i) insuficiência econômica (identificada como 

hipossuficiência); (ii) existência de óbices geográficos; (iii) apresentação de debilidades na saúde do litigante; 

(iv) desinformação pessoal; (v) dificuldades na técnica jurídica; e (vi) incapacidade de organização. O 

litigante organizacionalmente vulnerável seria aquele que “não consegue mobilizar recursos para sua própria 

estruturação pessoal e encontra restrições logísticas para atuar”. Assim, o fator de incapacidade de 

organização leva à vulnerabilidade organizacional, a qual teria importância, sob o aspecto processual, em três 

aspectos distintos: “disparidade de poder e organização entre demandantes habituais e eventuais; 

comprometimento da atuação de litigantes que não têm casa ou foram desta despojados; limitações 

tecnológicas – faltando estrutura e/ou conhecimentos informáticos”. TARTUCE, Fernanda. Igualdade e 

vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, pp. 189-217 e 359. 
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jurisdição constitucional, muitas vezes alimentadas pelos discursos dos próprios ministros 

do STF, que depositam na audiência pública a esperança do aumento de legitimidade das 

decisões daquele tribunal. 

De fato, a palavra que traduz essa recente prática das audiências públicas 

jurisdicionais no Brasil tem sido o experimentalismo. Nesse sentido, o papel do relator do 

caso no Supremo Tribunal Federal acaba sendo predominante na própria realização das 

audiências públicas naquele tribunal, de modo que esse instrumento exerce funções 

distintas predispostas segundo a orientação do relator do caso. 

Os questionamentos feitos por vários estudos empíricos sobre essas 

audiências no STF, conforme verificado no item 2.4.2, levam a pensar sobre as funções que 

são exercidas por esse tipo de abertura procedimental perante aquela corte. O fato de haver 

um baixo quórum de ministros durante a audiência, ausência de regras e critérios claros 

para escolha dos participantes, ausência de diálogo durante as audiências, baixa aderência 

às discussões travadas em audiência nos votos dos ministros, fazem parte das críticas que 

a prática do STF tem sofrido.  

A despeito de um protagonismo inicial na utilização de audiências 

públicas jurisdicionais exercido pelo Supremo Tribunal Federal, os demais tribunais da 

federação também começaram a convocar audiências públicas, mas agora com outras 

características, até mesmo pelas diferenças existentes entre o STF e as demais Cortes do 

país, em razão das funções que devem exercer, de seu desenho institucional e do desenho 

procedimental trazido pela legislação processual. 

4.1.4 Audiência pública jurisdicional na litigância repetitiva como o experimentalismo 

de uma nova arena de convencimento dos magistrados  

Conforme exposto no item anterior, o experimentalismo parece ser a 

tônica das audiências públicas jurisdicionais, apesar da constatação de um aprendizado 

institucional com a realização dessas audiências, principalmente no STJ. Com base nas 

experiências verificadas no estudo de caso múltiplo, pode-se constatar que as audiências 

públicas podem contribuir de forma decisiva no convencimento de magistrados naqueles 

casos por meio da participação de especialistas e dos destinatários na decisão final.  

Contudo, a experiência tem sido marcada por uma fragmentação. Por 

isso, no terceiro capítulo buscou-se verificar se era válida a noção de que a audiência 

pública pode servir como instrumento de acesso à justiça para aqueles que não tem, e ainda 

verificar quais seriam os osbstáculos relacionados a essa prática que impedem o acesso à 
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justiça daqueles mais vulneráveis. Mas quando uma audiência pública seria necessária nos 

casos repetitivos? 

A hipótese inicial era de que fatores fáticos (tais como a complexidade 

do tema a ser julgado), sociais (interesses contrapostos, presença dos chamados “litigantes 

sombra”), e institucionais (divergência dos órgãos jurisdicionais e número elevado de 

demandas propostas) seriam considerados para se convocar uma audiência pública. De 

certa, forma, a hipótese foi confirmada, levando-se em consideração os motivos para 

convocação das audiências e os objetivos declarados nessas convocações, conforme 

amplamente verificado no item 3.4.1 deste trabalho.  

A complexidade do tema a ser tratado, verificada nos despachos de 

convocação das audiências como uma necessidade de abordagem técnica do tema, leva a 

crer que os fatores fáticos ligados ao tema têm grande relevância ao se convocar uma 

audiência pública. Do mesmo modo, a questão do número de demandas e de interessados 

envolvidos também é um motivo utilizado para esse tipo de abertura. A questão que fica é 

se nesse contexto de litigância repetitiva, poderíamos pensar em casos em que há mais 

repetitividade que outros ou, ainda, que há casos mais relevantes que outros. Ou seja, saber 

se nos casos em que há um maior volume de demandas e/ou um número maior de atores 

envolvidos poderiam ser, por si só, elementos a evidenciar a necessidade de convocação de 

uma audiência pública. 

Nesse sentido, uma das questões levantadas na problematização do 

segundo capítulo foi justamente a discricionariedade na convocação das audiências 

públicas jurisdicionais. Isso parece ser um problema ainda maior quando se pensa no 

exemplo argentino de audiência pública que escancara a necessidade de se colocar uma 

demanda judicial para ser resolvida “ante los ojos de la Nacion”. O próprio judiciário 

argentino chama os holofotes para si e para o caso a ser julgado, para que a população como 

um todo fique atenta ao modo como o tribunal está resolvendo aquela demanda judicial.  

No Brasil, a convocação de uma audiência pública jurisdicional também 

chama a atenção dos holofotes para o tema debatido. E isso não acontece apenas no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, mas também diante dos outros tribunais superiores (a 

exemplo dos casos estudados no STJ e dos casos referidos nos itens 2.4.4, do capítulo 2, 

que trata das audiências públicas no TST). Isso nos permite pensar se há uma necessidade 

de incremento da legitimidade da decisão e da própria corte em determinados casos 

específicos, e se esse incremento na legitimidade pode feito por meio de uma audiência 
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pública, para permitir que a resposta jurisdicional seja dada a partir do contexto em que 

está inserida. 

O número de audiências públicas nos recursos especiais repetitivos no 

âmbito do STJ é baixo, havendo uma concentração de convocação perante a 2ª Seção 

daquele tribunal, conforme visto no item 3.4.1 desta tese. A questão que fica é: as demais 

seções não poderiam se valer desse instrumento para decidir casos? As questões tratadas 

na 1ª Seção também não necessitariam da oitiva de experts com conhecimento e experiência 

nas matérias julgadas? Mais ainda, parece ser o caso de que a consolidação da abertura do 

tribunal por meio deste instrumento pode fazer com que outros atores comecem a frequentar 

mais esse tribunal, consolidando de fato essa corte como o tribunal da cidadania. 

No âmbito do IRDR, apesar do parco número de audiências convocadas 

até o presente momento, é possível visualizar uma tendência de crescimento de 

convocações, tal como tem ocorrido com as audiências públicas nos Tribunais Superiores. 

Esse número tende a aumentar diante da constatação dos atores envolvidos nos casos 

repetitivos (sejam eles magistrados, advogados, Ministério Público, entre outros) de que a 

audiência pública jurisdicional nesses casos é um instrumento útil para o processo, seja 

para delimitar questões adjacentes à questão unicamente de direito discutida, seja para 

aumentar a participação de outros atores na formação do convencimento dos magistrados. 

Se considerarmos esse espaço proporcionado pela audiência pública 

jurisdicional como uma nova arena de convencimento dos magistrados, podemos verificar 

algumas questões interessantes quando se pensa na litigância de massa. Há uma ampliação 

da esfera pública, mas uma ampliação que é exercida por meio do controle do judiciário. 

Isso porque é o judiciário que tem o poder discricionário de pautar os temas, regulamentar 

as audiências, escolher os participantes, moldar a estrutura do procedimento, e ainda 

escolher quais serão os argumentos de fato utilizados na decisão judicial.  

Em decorrência dessa ampliação, também há reestruturação dos órgãos 

jurisdicionais para permitir se abrir para esse novo espaço. Nessa nova arena há novos 

atores que antes não eram ouvidos pelos órgãos jurisdicionais nesses casos. Não foram 

poucas as vezes em que esse tipo de fala apareceu nas audiências públicas jurisdicionais. 

Isso tanto de atores com um perfil mais técnico, como engenheiros, matemáticos, analistas 

do Ministério do Trabalho, como também de atores do sistema de justiça que atuam em 

defesa do consumidor.  
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Um exemplo eloquente nesse sentido pode ser verificado na fala do 

membro do Ministério Público Federal na audiência pública perante o STJ para discutir o 

tema da correção monetária do DPVAT. Ressalta o MPF que de modo semelhante ao STF, 

o Superior Tribunal de Justiça “tem-se aberto para, na sua decisão, que terá um efeito quase 

legislativo, colher todas as melhores consequências e condições que no diálogo 

nomogenético existe”. Justamente por essa abertura, “o Ministério Público fica muito 

satisfeito com a possibilidade de não ser só ele, mas toda a sociedade, a participar de uma 

decisão do Tribunal, tentando fazê-la o mais fecunda possível”.15 

Nesse novo espaço também há uma forte atuação dos antigos atores, que 

também se aproveitam desse fórum para tentar influenciar os julgadores. Igualmente, é 

possível verificar as chamadas vantagens dos grandes litigantes nesse novo espaço de 

atuação. A presença de bancas de advocacia de renome e a contratação de experts de grande 

peso, como alguns exemplos, leva a crer que mesmo na audiência pública jurisdicional o 

grande litigante possui vantagens. Agora, retomando as questões colocadas por Galanter, 

será que esse tipo de abertura procedimental pode fazer com que sejam transpostos alguns 

dos obstáculos para o efetivo acesso à justiça? 

Esse experimentalismo institucional levado a cabo com audiências 

púbicas jurisdicionais em casos repetitivos deve ser levado em conta na nova agenda de 

pesquisa do acesso à justiça, pois permite visualizar questões diversas ligadas ao acesso à 

justiça, aos obstáculos que o próprio desenho do judiciário e as normas processuais que se 

impõem aos jurisdicionados,  entre outras questões relevantes que certamente podem 

compor essa agenda para se refinar as pesquisas sobre o acesso à justiça e seus novos 

desafios.  

4.2 Os desafios do acesso à justiça no julgamento dos casos repetitivos sob a ótica das 

experiências com as audiências públicas jurisdicionais 

Conforme verificado no capítulo inicial desta tese, na tipologia de Marc 

Galanter, os “jogadores habituais” estariam sempre participando do sistema judicial. 

Justamente por essa característica da habitualidade teriam mais vantagens do que aqueles 

que não frequentam o sistema de justiça.  A mudança equalizadora, nas palavras de 

Galanter, a ser pensada para que os litigantes habituais e eventuais possam estar em pé de 

                                                 
15 STJ. REsp. nº 1.483.620/SC. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, fls. 7, do Anexo 1. 
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igualdade, diminuindo ou eliminando as vantagens dos litigantes habituais, é enquadrada 

quatro tipos ideais referentes que propõem a mudança de regras, melhorar os aparatos 

institucionais,  melhorar os serviços jurídicos, em quantidade e em qualidade, e melhorar 

posição estratégica de “quem não tem”.  

A hipótese inicial era de que a audiência pública poderia incrementar o 

acesso à justiça nos casos repetitivos, ao dar voz àquelas pessoas sub representadas ou 

simplesmente não representadas nos casos paradigmas. Por isso, podem ser feitos 

questionamentos de como se pensar o aumento do acesso à justiça nas audiências públicas. 

Seria uma questão procedimental, na qual modificando-se o procedimento teríamos 

eliminado um obstáculo do acesso à justiça? Ou seriam necessárias outras abordagens?  

4.2.1 Instituições, atores e as funções que eles desempenham na litigância repetitiva e 

na audiência pública jurisdicional 

Por se compreender que a audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos também tem uma função política de participação de pessoas para legitimar a 

decisão em casos repetitivos, é necessário verificar como isso tem acontecido, qual tem 

sido o papel desempenhado pelas partes individuais dos casos, pelos respectivos 

advogados, o papel a ser desempenhado pela OAB e demais associações de classe, pela 

Defensoria Pública, Ministério Público, associações de defesa de direitos, agências 

reguladoras e pelo próprio poder público em suas diversas instâncias16.  

Conforme verificado no item 3.4.2 desta tese, nas audiências públicas 

jurisdicionais há uma ampla participação de entidades variadas e de participações 

individuais, que não apresentam vinculação institucional. As dúvidas acerca das funções 

desempenhadas por essas instituições e esses atores sem um vínculo giram em torno de 

como se garantir uma representatividade adequada tanto dos interesses envolvidos na 

demanda, quanto dos próprios experts ouvidos.  

                                                 
16 Nesse sentido, Daniela Gabbay e Luciana Gross Cunha, ao estudarem a questão da litigância repetitiva e 

as causas da morosidade do sistema judiciário brasileiro já afirmavam consideravam que é “importante 

identificar e compreender a atuação de diferentes atores, individuais e institucionais, públicos e privados, que 

influem e exercem um papel na litigância judicial”. Nos casos estudados na pesquisa coordenada por Gabbay 

e Cunha, os atores mais comuns eram “o cidadão, os advogados, a mídia, o próprio Poder Judiciário (com 

destaque para os Juizados Especiais), as Defensorias Públicas, órgãos da Administração Pública em geral, as 

instituições financeiras, dentre outros.” GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross. Considerações acerca 

do aumento da litigiosidade e do combate às causas da morosidade do sistema de Justiça Brasileiro. In: 

GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 152.  
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Como exemplo, podemos elencar a participação dos advogados e experts 

individuais nas audiências públicas. São aqueles advogados, contadores, matemáticos, 

entre outros, que, teoricamente, não tem relação alguma com as partes originárias dos 

processos a serem julgados, nem com outras instituições, entidades ou organizações, mas 

que se inscrevem e são habilitados a participar das audiências públicas. Nesses casos, até 

mesmo pela forma de convocação das audiências por e-mail indicando-se a posição a ser 

defendida, compreender quais os interesses desses advogados é uma questão difícil.  

Outra questão que pode ser pensada guarda relação com a dupla 

representatividade de interesses nos casos. Isto é, se já existe a representação dos interesses 

por meio de determinado sindicato regional, seria possível ou necessária a participação de 

outro sindicato que representa os mesmos interesses, mas em outra região? A resposta pode 

ser positiva, desde que sejam dados argumentos diferentes ou ainda que determinadas 

peculiaridades regionais fossem importantes para o desfecho do caso. Contudo, a admissão 

de dois sindicatos de defesa dos mesmos interesses pode causar uma sobreposição de 

representação e ser prejudicial aos outros interesses envolvidos no caso. 

Assim, percebe-se que a atuação de diversas instituições, dos vários 

órgãos da União, Estados e Municípios, e dos atores do mercado são desafios quando se 

pensa no tema do acesso à justiça em casos repetitivos, de modo que é necessário que exista 

transparência acerca daqueles que participam de uma audiência pública, que fiquem claro 

quais são os interesses que os diversos atores defendem. Nesse sentido, o estudo de como 

esses atores se portam com relação ao conflito repetitivo pode ser interessante para entrar 

na pauta de pesquisas futuras, verificando-se, entre outras questões: (i) como se dá a própria 

atuação desses atores no sistema de justiça, (ii) como a litigância repetitiva é encarada por 

esses atores, (iii) quais estratégias têm sido utilizadas para lidar com esse problema, (iv) se 

há diferença em como o próprio Estado encara a litigância repetitiva quando demanda ou 

quando é demandado, (v) além de pesquisas que relacionem a atuação dos órgãos 

reguladores com vistas à litigância repetitiva, principalmente perante os tribunais 

superiores e no âmbito do IRDR. 

4.2.2 Desafios com relação aos custos financeiros envolvidos 

A questão financeira, relativa aos custos decorrentes da participação em 

audiências públicas também pode ser um obstáculo para a efetiva participação de alguns 
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atores e deve ser analisada em duas perspectivas distintas17. De um lado, deve-se atentar 

para os casos em que os custos para participar sejam de fato um obstáculo para participação. 

Por exemplo, como uma associação de consumidores de Manaus iria suportar os custos de 

enviar um representante para Brasília para discutir determinado tema relacionado ao tema 

do consumo em um recurso especial repetitivo. Da mesma forma ocorre nos tribunais 

locais, em que advogados e demais participantes do interior devem se deslocar até a capital 

para participar desse ato processual. 

O caso citado da associação de Manaus que pretende defender interesses 

dos consumidores em determinada audiência pública convocada pelo Superior Tribunal de 

Justiça em um recurso especial repetitivo, pode ter solução com a utilização de novas 

tecnologias. No caso analisado no capítulo 3 desta tese, sobre a audiência pública para 

discutir o caso da comprovação do uso do EPI para fins de concessão de aposentadoria 

especial, do TRF da 4ª Região, pode ser encontrada uma resposta possível a essa questão. 

Nesse caso, os magistrados que não estavam na cidade de Porto Alegre no dia da audiência, 

puderam acompanhar e fazer perguntas da sede da Justiça Federal, em Curitiba.  É 

necessário que esse tipo de abertura seja feito tanto para propiciar a participação dos 

magistrados quanto para a participação dos próprios expositores. 

De outro lado, há a questão daqueles que têm mais poder aquisitivo, ou 

seja, daqueles que podem contratar advogados de bancas de renome e demais experts para 

falarem nas audiências públicas. Os custos, nesse caso, não seriam um problema em si, 

desde que haja transparência acerca de quem arca com esses custos. Isto é, se determinado 

expert falará em nome dos interesses de determinadas empresas, deve ficar claro o lugar de 

fala desse expert, se ele está servindo mais como um expert individual, um perito, um 

assistente técnico da parte ou se seria de fato um representante da parte. 

O resgate do histórico do amicus curiae perante a Corte Suprema dos 

Estados Unidos da América demonstrou que não se pode conceber essa figura apenas na 

perspectiva da amizade, ou seja, de um amigo do tribunal. Mais do que isso, o amicus 

                                                 
17 Nesse sentido, Neil Komesar, ao propor um modelo de participação institucional para a sua teoria da escolha 

institucional (institutional choice) com abordagem centrada na participação (participation-centered approach), define os 

custos de participação dos diversos atores institucionais em custos de informação e custos de organização. Esses custos 

“incluem a complexidade ou dificuldade em compreender o tema em questão, o número de pessoas em um lado ou no 

outro do interesse em questão, e as barreiras formais de acesso ligadas às normas institucionais e procedimentais”. Apesar 

de ser uma abordagem interessante para análise em comparação das diversas instituições, o foco da análise desse item 

guarda relação com os custos financeiros para participar da própria audiência pública. Contudo, não se deixa de lado as 

outras questões relacionadas ao custo de participação, conforme definido por Komesar, que certamente podem servir de 

base para análises futuras com relação à audiência pública jurisdicional. KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: 

choosing institutions in Law, Economics and Public Policy. The University of Chicago Press: Chicago, 1994, pp. 7-13. 
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curiae deve ser compreendido como um ator que tem como função institucional influenciar 

o tribunal a julgar de determinada maneira, sendo visto não mais em uma relação de 

amizade, mas como um lobista, um advogado ou ainda um defensor de interesses dos que 

não têm poder político. Agora, a questão que fica é como pensar essa relação, que deixa de 

ser de amizade, em face da realização de uma audiência pública, que permite a participação 

não somente do amicus curiae, mas também para outros atores que terão uma participação 

pontual na formação do convencimento dos magistrados.  

O que se percebe é que há uma zona cinzenta entre as partes representadas 

por seus advogados nos casos, os experts que têm conhecimento na matéria, os entes 

públicos envolvidos e as outras pessoas que acabam sendo ouvidas na audiência pública. 

As preocupações com relação a esse tipo de participação devem girar em torno da qualidade 

técnica do argumento desenvolvido e da possibilidade de cooptação do agente individual. 

Desse modo, a questão da transparência com relação principalmente aos interesses 

econômicos desses atores se torna fundamental.  

Com base no estudo de caso múltiplo, pode-se dizer que em alguns casos 

é difícil identificar esses interesses nos expositores das respectivas audiências. Ao mesmo 

tempo em que são ouvidos como experts com experiência e conhecimento na matéria a ser 

julgada, esses atores são representantes de interesses que estão em jogo no caso 

paradigmático a ser julgado. Por isso, passamos a analisar a questão dos desafios referentes 

aos atores, instituições e funções que desempenham na audiência pública jurisdicional. 

Nesse sentido, a questão dos custos está ligada com a questão das funções 

que os atores exercem na audiência pública. A solução proposta com relação aos amici 

curiae nos Estados Unidos da América pode ser interessante, com objetivo de deixar mais 

transparente quais interesses estão sendo defendidos por alguns atores que se encontram na 

referida zona cinzenta. Assim, poderia ser exigida no momento de inscrição na audiência 

pública, além da definição de quais argumentos e interesses a pessoa pretende defender, 

também a informação de quais pessoas estariam envolvidas na elaboração dos estudos ou 

pareceres envolvidos, declarando-se inclusive quem seria o financiador do projeto. Se não 

há almoço grátis, conforme expressão lembrada na audiência pública acerca da comissão 

de corretagem, é necessário que fique claro quem está pagando por esse almoço. 

Essa medida pode ajudar a combater a ideia de uma suposta neutralidade 

de alguns atores, que na verdade, pode não existir de fato. Entretanto, não é porque a pessoa 

não é neutra com relação ao que está sendo decidido que sua participação não seria 

importante em uma audiência pública jurisdicional, ainda mais em casos repetitivos. O 
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argumento desenvolvido aqui vai no sentido de se deixar clara qual a função exercida por 

esse participante e qual o interesse que ele estaria representando desde a convocação para 

a audiência, permitindo aos magistrados terem uma noção de antemão dessas questões, 

facilitando a composição mais equânime dos expositores. 

4.2.3 Desafios com relação ao incremento da posição estratégica de quem não tem 

Uma das questões mais tormentosas diz respeito ao incremento da 

posição estratégica na audiência pública daqueles “que não têm”, ou seja, de quem é o 

vulnerável nos casos repetitivos. Talvez a questão esteja intimamente ligada com o próprio 

modo de ser dessa relação, como consequência da massificação de demandas,18 mas que 

ganha novos contornos diante desses instrumentos que possibilitam a abertura para outros 

atores da possibilidade de influência no processo decisório.  

Quando se pensa na litigância repetitiva é importante ter em mente que 

além da própria matéria ou questão de direito que se repete, repetem-se também alguns dos 

atores envolvidos. Nos casos relacionados ao consumo, por exemplo, certamente terão 

como elemento comum o fornecedor de serviços no outro lado da demanda.  Assim, quando 

essa lógica é transportada para a audiência pública, é necessário ficar atento ao que já se 

chamou de “monismo participativo” 19 dos grupos bem articulados.20 E isso fica mais claro 

                                                 
18 Segundo Daniela Gabbay e Luciana Gross Cunha, a massificação de demandas se influencia principalmente 

pela “(i) massificação da informação, movimento potencializado por advogados e pela mídia; (ii) 

massificação do consumo e incapacidade de gestão empresarial de qualidade de bens e de serviços cada vez 

mais sofisticados e diversificados; (iii) massificação na captação de clientela e ponderação da relação custo 

vs. benefício; massificação e padronização de atuação em processos administrativos e judiciais: gestão de 

processos judiciais repetitivos por advogados, pelas empresas (terceirização de serviços advocatícios), pelos 

procuradores e pelo Judiciário”. GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross. Considerações acerca do 

aumento da litigiosidade e do combate às causas da morosidade do sistema de Justiça Brasileiro. In: 

GABBAY, Daniela; CUNHA, Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no 

judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 153. 

19 Ao comentar sobre as audiências públicas no âmbito da administração pública, ressaltando a necessidade 

de se garantir o pluralismo participativo nessas audiências, Eduardo Fortunato Bim discorre que em alguns 

casos, “grupos bem articulados cheguem primeiro e ocupem todos os lugares do auditório para impedir que 

pessoas com opiniões divergentes possam trazer sua colaboração ao debate”. Por isso, o Estado deve “evitar 

que a audiência pública seja um discurso monista, o que diminui a sua aptidão para ser um espaço de coleta 

de subsídios para o processo decisório estatal”. BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 132-133. 

20 A questão também foi levantada por José Eduardo Faria, quando se refere à “abertura de espaço para que 

setores interessados possam intervir na elaboração de decisões normativas que lhe dizem respeito”, 

questionando o “risco de ‘captura’ pelos setores sociais, econômicos e políticos interessados, que tendem a 

dispor de amplo controle de produção e circulação das informações específicas às respectivas áreas e campos 

de atuação, podendo assim resultar no retorno a velhas práticas decisórias de natureza corporativista ou, então, 

numa autoprodução do direito em circuito fechado e imune a controles externos”. FARIA, José Eduardo. 

Sociologia jurídica: Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 73-75. 



248 

 

no contexto da litigância repetitiva, tendo em vista que os grandes litigantes apresentam 

uma articulação bem desenvolvida, estando representados por diversas associações, 

confederações, entre outras formas de representação. 

Uma das possíveis respostas a esse problema é encontrada nos 

regimentos internos dos tribunais superiores, por meio da garantia de participação de 

“diversas correntes de opinião” e de “diferentes opiniões sobre a matéria a ser tratada” 21. 

Além da garantia da pluralidade na participação, o RISTJ determina que o relator, ao 

convocar uma audiência pública deverá encaminhar “convites a pessoas ou a entidades que 

possuam estreita relação com a questão a ser apresentada”, devendo também “zelar, na 

medida do possível, pela garantia de pluralidade de expositores” (art.  186, §4º, RISTJ). 

Talvez nesse ponto esteja a garantia da necessidade do incremento da atuação dos 

desfavorecidos, com uma atuação mais ativa do magistrado que convoca esse tipo de 

audiência, e, por conseguinte, tem o poder de convidar pessoas e entidades, além de 

escolher dentre aqueles que se inscreveram, quem de fato irá participar da audiência 

pública.  

Quando se analisa a questão no âmbito dos tribunais locais, a solução fica 

mais fragmentada. Alguns tribunais regulamentaram com mais detalhes as questões 

relativas à realização de audiência pública, como é o caso do Tribunal de Justiça da Bahia, 

que em seu regimento interno determina que “será garantida a participação das diversas 

correntes de opinião em torno da questão discutida” (RITJBA, art. 78-A, §4º, incluído pela 

Emenda Regimental nª 01/2016, de 16 de março de 2016). Outro exemplo é dado pelo 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná que, ao tratar da questão da pluralidade 

da participação em audiências públicas jurisdicionais, determina que cabe ao relator que 

convoca a audiência pública garantir “a isonomia para a participação nos debates, entre as 

opiniões favoráveis ou contrárias”, de modo que selecionará “as pessoas que serão ouvidas 

e estabelecendo o tempo da manifestação de cada um, bem como determinar a ordem dos 

trabalhos” (RITJPR, art. 78-A, §4º). 

Nesse sentido, a ênfase à defesa dos vulneráveis é necessária. A baixa 

frequência da Defensoria Pública foi um dos fatos que chamaram a atenção nas audiências 

                                                 
21 Especialmente no RISTF, art. 154, par. único, inc. II: “A audiência prevista no inciso III observará o 

seguinte procedimento: (...) II – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da audiência, 

será garantida a participação das diversas correntes de opinião”; e no RISTJ, art. 186, §4º, inc. II: “será 

garantida a participação de pessoas ou de entidades que defendam diferentes opiniões relativas à matéria 

objeto da audiência pública”. 
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públicas, por exemplo, em casos relativos à defesa de consumidores, ou ainda na defesa de 

idosos. Como exemplo, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça determina em 

seu art. 65-B, que o relator do recurso especial repetitivo “poderá autorizar manifestação 

da Defensoria Pública na condição de amicus curiae”. O que se percebe é que em alguns 

casos, mais do que um poder, convocar a Defensoria Pública seria um dever do magistrado, 

não somente para atuação como amicus curiae, mas também para participar da própria 

audiência pública jurisdicional. Ora, se o caso a ser julgado está dentro dos casos dispostos 

nas funções institucionais da Defensoria Pública, e se esta é uma instituição fundamental 

para a função jurisdicional do Estado, nos termos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, da 

Constituição Federal, sua presença se torna imprescindível em casos repetitivos.  

Além disso, vários órgãos governamentais também teriam uma função 

relevante na atuação de defesa de diversos direitos envolvidos nas audiências públicas 

estudadas. Por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo 

Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, que integra o Ministério da Justiça22, certamente 

teria muito a contribuir em vários dos casos estudados relacionados ao consumo. Da mesma 

forma, a presença de Organizações Não Governamentais (ONGs) na defesa dos direitos 

relativos ao consumo, direitos de mutuários, e outras que tenham diversas funções 

institucionais também devem ser priorizadas, tendo em vista a especificidade dos direitos 

envolvidos. Entretanto, apesar de parecer ser necessário um agir estrategicamente para 

atuação em casos repetitivos, não se pode pensar que as ONGs tenham como pauta 

prioritária a defesa de direitos perante o Poder Judiciário em casos repetitivos. Isso porque, 

conforme se depreende, ainda há pouca atuação de algumas ONGs no judiciário, ou por 

não acreditarem que este seja um fórum adequado para sua atuação ou ainda por terem 

outras pautas que não envolvem necessariamente o judiciário23. Assim, talvez seja 

importante repensar a necessidade de inclusão desses atores também como influenciadores 

no sistema judiciário brasileiro, de modo que a convocação desses entes para audiências 

                                                 
22 A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e 

tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 3º do Decreto n° 

2.181/1997. 

23 Daniela Castro publicou trabalho dedicado à questão da advocacy no Brasil. O conceito de advocacy seria 

o de “uma estratégia para mudar políticas, sistemas ou comportamentos de quaisquer temas e instituições”, 

podendo-se valer de ações para influenciar “políticas públicas, ações judiciais, mudanças de leis, campanhas 

de comunicação e mídias sociais, sensibilização do setor privado, entre outras.” Contudo, a autora cita que 

nas ações de advocacy no Brasil, as “ações judiciais, denúncias ao Ministério Público ou Polícia Federal, 

além da recorrência às instâncias internacionais, ainda são pouco utilizadas”. CASTRO, Daniela. Advocacy: 

como a sociedade pode influenciar os rumos do Brasil. São Paulo, SG-Amarante Editorial, 2006, p. 34 e 79. 
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públicas jurisdicionais represente o começo de uma mudança de atuação até mesmo das 

ONGs. 

A conclusão acerca da garantia da isonomia para participação nos debates 

em audiência pública jurisdicional, principalmente em casos repetitivos, é de que é 

necessário um papel ativo do magistrado para garantir essa igualdade. É necessário que o 

relator do caso fomente o acesso à justiça daqueles que não têm acesso, sem que perca a 

imparcialidade para julgar o caso. Esse papel ativo deve garantir inclusive a participação 

de outros atores que acabaram por não se inscrever para participar da audiência, de modo 

a impedir que a participação seja oportunizada somente a um dos lados da demanda. 

Também deve-se ter um papel proativo nos casos em que há sub-representação de algum 

dos interesses envolvidos, convocando entidades que tenham afinidade com o tema e 

defendam os interesses que não estão adequadamente representados nos debates que 

acontecem na audiência pública jurisdicional. 

4.2.4 Desafios da audiência pública como instrumento de pressão em favor dos 

desfavorecidos 

Outra questão que podemos pensar em decorrência dos estudos de caso 

realizados tem a ver com a concepção de uma audiência pública em casos repetitivos como 

instrumento de pressão das diversas entidades em favor dos interesses dos desfavorecidos. 

Trazer para o tribunal as questões sociais envolvidas no caso, além das demais questões, 

pode ser uma estratégia de pressão para que sejam feitas mudanças no sistema legal em 

favor daqueles “que não têm”. 

Essa possibilidade acabou sendo verificada de forma clara na audiência 

pública ocorrida no Tribunal de Justiça do Maranhão, no caso que discutia as possíveis 

fraudes no empréstimo consignado em sede de incidente de resolução de demandas 

repetitivas. Assim, a atuação firme e conjunta do Procon e da Ordem dos Advogados do 

Brasil são interessantes nesse caso, tanto ao requererem o ingresso como amici curiae no 

incidente de resolução de demandas repetitivas, quanto ao pedirem convocação de 

audiência pública jurisdicional. Isso porque houve uma atuação estratégica dos dois órgãos 

referidos. É interessante que a atuação estratégica dessas duas entidades começa com a 

própria instauração do IRDR, que, diante da indignação de muitos dos advogados daquele 

Estado, a OAB local e o Procon acabam por convocar uma audiência pública para discutir 

os rumos a serem tomados pelas duas instituições no caso, em uma convocação 
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emergencial, diante da paralização de todas as demandas que tratavam do tema do 

empréstimo consignado. 

Nessa audiência pública ocorrida na sede da OAB/MA, foram discutidas 

as possíveis estratégias a serem tomadas pelos representantes da classe dos advogados e 

pelo órgão estadual de defesa do consumidor em face da paralização das demandas 

jurisdicionais existentes que já discutiam o assunto, e para considerar também as 

peculiaridades locais que estavam envolvidas nessa questão. Nesse momento, houve uma 

ampla participação de advogados dos consumidores, tanto da capital quanto do interior, de 

advogados das instituições financeiras, dos próprios consumidores, que se dirigiram ao 

local para reclamar das atitudes das instituições financeiras com relação ao tema e de outros 

atores diversos.  

O que se percebe é que a mobilização feita pela OAB e Procon locais 

desaguou na convocação da audiência pública jurisdicional pelo Desembargador Relator 

do IRDR, permitindo-se, então, dar voz à população carente da capital e principalmente do 

interior daquele Estado. A questão ainda não foi decidida pelo TJ/MA, mas o que é 

importante notar é que a audiência pública jurisdicional realizada neste caso foi 

desencadeada pela mobilização de outros atores no IRDR. A atuação desses atores permitiu 

que as questões sociais e culturais presentes nesse caso fossem amplamente apresentadas 

pelos defensores dos consumidores, assim como permitiu que fossem colocadas de forma 

bem clara quais eram as questões econômicas envolvidas, que foi mais o enfoque dado nas 

exposições daqueles que defendiam as instituições financeiras. Apesar da apresentação 

desses dois tipos de questões, as realidades apenas foram relatadas pelos participantes, não 

se podendo discutir os argumentos trazidos pelas diferentes perspectivas. Isso porque não 

se permitiu o amplo diálogo na audiência pública convocada.  

Apesar das dificuldades levantadas, percebe-se que a audiência pública 

jurisdicional em casos repetitivos pode, sim, servir como um instrumento de pressão para 

a defesa dos interesses daqueles mais vulneráveis na relação processual, quando 

considerada uma litigância repetitiva. Contudo, a efetiva participação de diferentes 

entidades que defendam esses direitos parece ser a indicação de que um agir conjunto é 

necessário, apesar das dificuldades inerentes desse tipo de atuação conjunta. Isso porque, 

por exemplo, no caso da Ordem dos Advogados do Brasil, como tomar uma posição em 

favor de uma das partes do conflito, já que a outra parte, no caso, as instituições financeiras, 

também sejam defendidas por advogados em seus respectivos casos.  
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4.3 Em busca de uma institucionalização da audiência pública jurisdicional que 

considere o acesso à justiça 

Conforme verificado no estudo de caso múltiplo, é necessário 

institucionalizar o procedimento da audiência pública jurisdicional para assegurar garantias 

processuais fundamentais e garantia da participação principalmente daqueles interesses que 

estão sub representados no processo judicial. A questão da institucionalização vem para 

cumprir dois objetivos fundamentais. O primeiro seria o de garantir um procedimento 

mínimo para a realização de audiências públicas jurisdicionais, ainda mais em casos 

repetitivos, que possibilite que as funções da audiência pública sejam cumpridas. Já o 

segundo objetivo seria o de garantir o acesso ao judiciário de representantes de interesses 

que não estão representados no processo por meio da audiência pública. Para tanto, seria 

necessário conceber uma noção de audiência pública jurisdicional institucional.  

A proposta de um procedimento e de possíveis momentos para a 

realização das audiências públicas vem no sentido de tentar imaginar um procedimento que 

leve em consideração as discrepâncias existentes entre os litigantes habituais e eventuais 

no processo brasileiro, além de levar em conta alguns dos achados da pesquisa empírica. 

Assim, longe de ser um “manual de boas práticas”, a sistematização a seguir serve para 

repensar alguns momentos relacionados à audiência pública jurisdicional, principalmente 

que lida com a litigância repetitiva, estabelecendo critérios para sua realização. 

4.3.1 Necessidade de identificação dos interesses e dos possíveis atores envolvidos 

Antes mesmo da constatação de que é necessária abertura do poder 

judiciário em determinado caso por meio da realização de audiência pública jurisdicional, 

é importante verificar quais seriam os interesses e grupos de interesses envolvidos no caso. 

O mapeamento dos atores envolvidos, assim como das instituições e dos experts é algo que 

pode fazer com que a audiência pública seja mais bem aproveitada. Isso se dá até mesmo 

com relação à própria definição da questão a ser debatida na audiência pública, pois 

certamente o perfil dos atores mudará de acordo com as questões que fazem parte da pauta 

da audiência pública, conforme amplamente verificado no estudo de caso múltiplo 

realizado.  

Duas questões podem ser objeto de maior reflexão e dizem respeito às 

partes envolvidas no caso que deu origem ao julgamento em casos repetitivos e aos amici 

curiae.  A primeira questão diz respeito à atuação do amicus curiae nas audiências públicas. 
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Isso porque há casos em que sua ausência chama a atenção, casos em que o amicus teria 

condições de indicar quem deveria ser ouvido sobre o tema a ser julgado, casos em que sua 

sustentação oral é dispensada em razão da audiência pública24 e casos, ainda, em que é 

ouvido duas vezes, tendo a palavra tanto na audiência pública quanto na sustentação oral 

no dia do julgamento do caso.  

Dessa forma, vê-se que é necessário definir de forma clara qual seria a 

atuação da figura do amicus curiae na audiência pública, o que certamente deve ser feito 

pelo relator quando da admissão dessa figura nos autos. Com relação à atuação do amicus 

curiae no IRDR, tendo em vista que pode recorrer da decisão proferida pelos tribunais 

locais, interpondo recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o caso, nos termos 

do art. 138, §3º, do CPC/2015, parece não haver dúvidas de que seria sim necessária a sua 

presença na audiência pública. 

A atuação do Ministério Público nas audiências públicas em casos 

repetitivos também necessita de melhor definição. Conforme se verificou na audiência 

pública do TRF, da 4ª Região, que discutiu a questão do EPI para concessão de 

aposentadoria especial, o Ministério Público do Trabalho teve uma atuação muito 

contundente, ao trazer aos desembargadores como era a atuação do órgão nas questões 

relacionadas à engenharia e segurança do trabalho, assim como nas questões referentes à 

fiscalização do trabalho, com uma atuação de perfil tanto técnico, com a exposição da 

experiência de uma analista, quanto jurídico com a exposição de um Procurador do 

Trabalho. 

Já quanto à Defensoria Pública, conforme aventado no item 4.2.1 desta 

tese, sua participação é fundamental nos casos que envolvem questões que fazem parte da 

sua área de atuação institucional. Acontece o mesmo com relação aos demais órgãos da 

administração pública, de modo que é necessário verificar qual o conflito que está sendo 

colocado para o judiciário resolver, e quais seriam os órgãos da administração pública que 

poderiam colaborar na resolução desse conflito.  

Com relação às partes, não há dúvida de que elas podem e devem indicar 

pessoas a serem ouvidas na audiência pública. É possível pensar ainda em se utilizar do 

saneamento compartilhado, nos termos do art. 357, §3º, CPC/2015, determinando o 

magistrado o comparecimento das partes a “integrar ou esclarecer suas alegações” em uma 

                                                 
24 Conforme verificado no caso que discutiu a comissão de corretagem, perante a 2ª Seção do STJ, no item 

3.2.4.5. desta tese. 
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audiência. Isso poderia permitir que as questões fossem debatidas pelas partes e pelo 

magistrado, acerca de quais seriam expositores da audiência pública jurisdicional a ser 

convocada, verificando-se de antemão quais seriam os experts que deveriam ser ouvidos 

nessa audiência. 

Apesar de não ter convocado uma audiência de saneamento 

compartilhado, o caso sobre a eficácia do EPI para fins de concessão de aposentadoria 

especial, no TRF da 4ª Região, demonstra que o magistrado de antemão fez o mapeamento 

mais completo das entidades e experts que poderiam colaborar com a questão debatida, 

convidando várias entidades e órgãos públicos para que indicassem os experts em 

determinados assuntos a participarem da audiência pública. Dessa forma, houve um 

direcionamento do magistrado acerca de quem deveria ser ouvido. Apesar de ser importante 

haver esse direcionamento, ele não pode ser a única opção para se escolher os participantes 

da audiência pública.  

Por isso, a convocação de uma audiência para se realizar o saneamento 

compartilhado das questões a serem tratadas na audiência pública e as pessoas e entidades 

a serem ouvidas parece ser uma opção interessante nesse caso. O momento para realização 

desse saneamento seria logo após ter escoado o prazo para inscrição para exposição na 

audiência pública, momento em que o relator do caso teria em mãos todos os que fizeram 

esse requerimento e aqueles que responderam de fato ao seu convite inicial. 

4.3.2 Declarar os motivos e objetivos da convocação da audiência pública 

O ato de convocação de uma audiência pública jurisdicional é de grande 

relevância para a efetiva abertura do poder judiciário. A decisão de convocação desse tipo 

de audiência pública deve expor de forma clara e completa quais serão os critérios a serem 

considerados na seleção dos participantes, além de questões mais práticas, tais como a data 

de realização da audiência pública, o prazo e forma para inscrição e habilitação25. 

Por isso, a convocação deve expor de forma pormenorizada os motivos 

para convocação, as questões que serão debatidas e os objetivos da própria audiência. Nada 

obsta, ainda, que nesse próprio despacho de convocação, o magistrado determine que sejam 

                                                 
25 Nesse sentido, o RISTJ, art. 186, §4º, inc. I – “o despacho convocatório da audiência pública será 

amplamente divulgado e delimitará a(s) questão(ões) objeto de debate, fixará prazo para a indicação das 

pessoas a serem ouvidas e determinará a notificação dos Ministros do respectivo Órgão Julgador e o 

encaminhamento de convites a pessoas ou a entidades que possuam estreita relação com a questão a ser 

apresentada.” Já o RITJBA, em seu art. 78-A, § 2º, determina que “O edital de convocação deverá conter o 

assunto da audiência, a indicação da questão específica objeto de discussão, a descrição do público 

destinatário do ato, a data, o local e o horário da sua realização e os critérios de inscrição e manifestação.” 
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enviados convites às pessoas e instituições que podem colaborar com a audiência, em 

virtude de seus conhecimentos e experiência com relação ao tema discutido. 

A importância da convocação pode ser vista em três questões distintas. A 

primeira com relação à própria finalidade da audiência pública, declarando-se de antemão 

qual o caso a ser discutido, quais foram as questões selecionadas para discussão, quais 

seriam as dúvidas a serem dirimidas pelos experts, e qual o tipo de manifestação que será 

possível.  

Uma segunda questão está ligada à publicidade da convocação, de modo 

que se dê ampla publicidade sobre a realização da audiência pública para que vários atores 

que tenham interesse em participar e a expertise necessária possam se habilitar para tanto.  

Além disso, uma terceira questão diz respeito à transparência na 

convocação e na escolha dos interessados. A publicação de critérios que levem em conta 

argumentos, currículo dos expositores, afinidade e expertise com o tema discutido e a 

questão de quem financia o expositor ou instituição, é fundamental para a transparência da 

própria audiência pública, de modo que ao se publicar de antemão os critérios a serem 

utilizados nessa escolha, permite-se às pessoas ou instituições que desejam participar uma 

preparação anterior com relação ao pedido de inscrição, tendo como base os critérios 

previamente estabelecidos. 

4.3.3 Em busca do diálogo na audiência pública jurisdicional: a interação entre os 

atores 

Uma das questões que ficaram evidentes na realização do estudo de caso 

múltiplo foi a necessidade de se pensar o diálogo existente nas audiências públicas 

jurisdicionais. Com relação à presença dos julgadores, conforme se verificou nos casos 

estudados, a experiência do STJ demonstra que há uma alta presença dos julgadores nas 

audiências públicas, mas baixa interação desses com os expositores. Isso talvez possa ser 

explicado pelo motivo de que o relator que convoca a audiência pública expede ofício aos 

demais Ministros e os convida a participar para que precisam algum dos painéis da referida 

audiência26. A interação, em regra, não é permitida pelo Ministro relator do caso que 

convoca a audiência pública, conforme ocorreu também no caso do TJ/MA. 

                                                 
26 Nesse sentido, é interessante o dispositivo trazido pelo RITJPR, art. 78-A, §5º: “Todos os membros do 

colegiado competente para o julgamento serão cientificados dos atos processuais, os quais poderão participar 

da audiência, formular perguntas e solicitar diligências ao esclarecimento dos especialistas ouvidos.” 

(Incluído pela ER nº 01/2016 - DJe nº 1882 de 13/09/2016). Retoma-se também o entendimento de Oscar 

Vilhena Vieira de que, discutindo um novo modelo para atuação do Supremo Tribunal Federal, as audiências 
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A exceção foi o caso do EPI, do TRF da 4ª Região, em que houve abertura 

para questionamentos, explicações e comentários após a apresentação de cada expositor. 

Nessa audiência, também chamou a atenção a disposição dos expositores, de modo que 

todos estavam sentados no semicírculo destinado aos julgadores no plenário do TRF da 4ª 

Região. A experiência de interação entre os participantes ocorrida na audiência pública do 

TRF da 4ª Região parece ser interessante, pois permite que sejam esclarecidos pontos que 

não haviam ficado muito claro nas exposições, além de possibilitar aos demais presentes 

chamar a atenção para determinados argumentos ou ainda questionar certas informações 

prestadas pelos experts, até mesmo colocando duas posições em contraposição e 

requerendo a manifestação desses expositores.  

A dificuldade que se tem nesse tipo de interação é inerente a qualquer 

interação em grupo, por exemplo, a questão de se extrapolar o tempo com as discussões, 

preocupação que por vezes acaba por se sobrepor aos debates e questões levantadas. Nesse 

sentido, a experiência do Supremo Tribunal Federal para abertura de um “espaço dialogal” 

parece ser uma opção viável, tendo em vista que continua a limitar o tempo de exposição 

dos participantes, mas possibilita que aconteça um verdadeiro diálogo nas audiências, e não 

somente uma sequência de monólogos.  

Isso também nos leva a pensar no critério de organização da fala dos 

expositores. Conforme verificado no item 3.4.1 desta tese, as formas de organização 

presentes nos casos estudados foram: (i) organização binária (favoráveis e contrários); (ii) 

organização por temas tratados; e (iii) ausência de critério específico de organização. 

Assim, abandonar uma postura eminentemente bilateral do conflito, que organiza uma 

audiência pública de forma binária, parece ser interessante, tendo em vista que possibilita 

a visualização do problema por várias lentes, não somente de forma binária. 

Por fim, a possibilidade de abertura de prazo para memoriais finais ou 

ainda considerações por escrito dos experts ouvidos na audiência pública pode ser também 

um possível momento de abertura para questionamento das informações prestadas, mesmo 

que seja realizada por escrito e após a realização da audiência. 

                                                 
públicas seriam de presença obrigatória dos Ministros daquele tribunal. VIEIRA, Oscar Vilhena. 

Supremocracia. Revista Direito GV. Vol. 4, n. 2, São Paulo, jul./dez., 2008, p. 459.  
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4.3.4 Forma de aproveitamento das informações e debates ocorridos na audiência 

pública jurisdicional 

A despeito da mudança conferida pela Lei nº 13.256, de 4 de fevereiro de 

2016, que alterou o §3º, do art. 1.038, do CPC/2015, Alexandre Freire entende que o 

acórdão deverá abranger todas as teses discutidas, “inclusive, o argumentos deduzidos 

pelos amici curiae, experts, e as informações que porventura tenham sido prestadas pelos 

tribunais, consoante se infere da intepretação da norma fundamental prevista no art. 11 do 

CPC”27. Já no caso do IRDR, o CPC/2015 determina que o conteúdo do acórdão do 

incidente de resolução de demandas repetitivas “abrangerá a análise de todos os 

fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou 

contrários” (art. 984, §2º, CPC/2015).  

Nesse sentido, análises que se preocupem somente com a referência 

expressa à audiência pública no acórdão ou na decisão prolatada acabam por não 

compreender a total importância e o potencial de uma audiência pública jurisdicional. Isso 

porque a referência expressa na decisão não é necessariamente a única comprovação de que 

a audiência influenciou no convencimento do magistrado. Tanto é que foram encontrados 

casos em que a audiência pública modificou o entendimento do membro do Ministério 

Público Federal, por exemplo, que apesar de não proferir a decisão judicial, pode exercer 

influência no magistrado que irá proferir a decisão.  

Outro exemplo muito ilustrativo nesse aspecto diz respeito à atuação do 

poder judiciário em face do legislativo.  Isso aconteceu no caso no caso da atualização do 

seguro DPVAT, em que a audiência pública parece ter sido fundamental, tanto para 

compreensão das dimensões e da complexidade do problema a ser enfrentado por aquele 

tribunal na eventual determinação judicial de correção monetária da indenização do seguro 

DPVAT, quanto pela sugestão do próprio Ministério Público Federal acerca da chama 

autocontenção judicial para lidar com o tema. A constatação de que o seguro obrigatório 

DPVAT deveria ser entendido como uma “política pública de natureza assistencial”, nos 

termos colocados pelo representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), parece 

ter sido importante no caso. 

                                                 
27 FREIRE, Alexandre. Comentários ao art. 1.038, do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, 

Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2016, p. 1558. 
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Acontece que mesmo considerando esse complexo sistema de uma 

política pública de natureza assistencial, a função social exercida pelas indenizações 

decorrentes do seguro DPVAT para as milhares de vítimas e suas famílias em decorrência 

de um sinistro de trânsito e possibilidade de considerar a existência de uma lacuna na lei a 

ser colmatada pelo Poder Judiciário diante das disposições do art. 4º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a conclusão do STJ foi de que era necessário 

seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de 

inconstitucionalidade que rejeitou a inconstitucionalidade da lei sob o fundamento de que 

não há omissão. 

A conclusão dos Ministros do STJ foi de que nesse caso deveria ser 

seguida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão do STF declara 

expressamente que a lei não era omissa, e por isso “não incumbe ao Poder Judiciário impor 

ao Legislador que introduza, em texto de lei, um índice de correção monetária para as 

indenizações a serem pagas através do DPVAT”28. Ou seja, a questão deveria ser resolvida 

na arena adequada, que segundo o voto do Min. Luiz Fux, é o Poder Legislativo, não 

incumbindo ao Poder Judiciário escolher as “prioridades devem ser atendidas”, “sob pena 

de se criar uma ditadura da minoria” 29.  

Não obstante esse entendimento de que inexistência de omissão 

legislativa, a decisão dos Ministros do STJ que chamou atenção foi de determinar o envio 

do material produzido na audiência pública jurisdicional para o Poder Legislativo, 

indicando-se a “iniquidade que vem sendo praticadas contra as vítimas de acidentes de 

trânsito e suas famílias, em face da ausência de previsão legal de incidência de correção 

monetária sobre os valores das indenizações do seguro DPVAT”,30 conforme restou 

decidido no acórdão julgado pela 2ª Seção do STJ. É interessante a constatação de que o 

material produzido na audiência pública jurisdicional ao invés de somente servir para a 

instrução do caso a ser julgado, acabe por trazer elementos para que o legislativo resolva 

uma situação de iniquidade, que envolve questões muito complexas e foi colocada para 

resolução pelo Judiciário. 

                                                 
28 STF. ADI nº 4.350/DF, Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 23 de outubro 2014, DJe 03 de dezembro de 2014. 

29 STF. ADI nº 4.350/DF, Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 23 de outubro 2014, DJe 03 de dezembro de 2014. 

30 STJ. REsp. 1.483.620/SC. 2ª Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Unânime. Julgado em 27 de 

maio de 2015. DJe: 02 de junho de 2015. 
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Por isso, é importante verificar como os argumentos apresentados nas 

audiências públicas jurisdicionais em casos repetitivos têm sido utilizados nas decisões 

jurisdicionais tanto quanto é importante verificar as possíveis consequências da realização 

desse tipo de abertura procedimental do judiciário, até mesmo para se pensar a utilidade 

dessas audiências e questionar o discurso sobre suas funções, principalmente quando se 

está diante de um órgão judicial que lida com demandas de massa. A preocupação maior 

se deu com a justiça do procedimento adotado em uma audiência pública jurisdicional e 

como isso poderia afetar a relação de desigualdade existente entre os litigantes habituais e 

eventuais. 

4.4 Conclusões parciais 

Podemos chegar a algumas conclusões parciais referentes às reflexões 

sobre aos desafios, funções e limites da audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos, quando a análise é feita sob a ótica do acesso à justiça. Há indícios de que a 

convocação desse tipo de instrumento, que permite a abertura para demais atores, seja um 

tipo de experimentalismo institucional que é condizente com a busca de um novo 

paradigma para a resolução de casos relacionados à litigância repetitiva. Nesse sentido, a 

compreensão mais ampla do problema a ser resolvido, a possibilidade de participação 

social, a maior transparência no julgamento, parecem ser importantes elementos nessa nova 

caracterização. 

Entretanto, o estudo de caso múltiplo serviu para demonstrar que há mais 

desafios do que respostas na prática das audiências públicas em casos repetitivos. Se a 

abertura é necessária por meio de um instrumento como a audiência pública jurisdicional, 

qual seria a sua limitação e quais seriam os tipos de regulamentação, tendo em vista o 

tratamento lacônico realizado pela lei processual?  

É importante ressaltar os problemas relacionados aos limites da audiência 

pública, que podemos enumerar de forma não exaustiva como obstáculos institucionais, 

nos problemas relativos (i) à função protagonista do relator em decorrência da 

discricionariedade, (ii) à colegialidade, (iii) à dificuldade de operacionalização das 

audiências públicas, (iv) ao efetivo contraditório, (v) à possibilidade de “captura” (ou 

monismo participativo), (vi) à compreensão do contraditório (bilateral ou expandido), (vii) 

à ausência de transparência do procedimento e dos atores envolvidos e (viii) ao fomento do 

acesso à justiça àqueles que não tem acesso. Da mesma forma, os limites procedimentais 
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das audiências públicas em casos repetitivos aparecem na limitação do ônus argumentativo, 

questão unicamente de direito a ser decidida e quais os fatos que podem ser trazidos na 

audiência pública. 

A abertura para participação de atores diversos traz algumas questões, 

entre elas a questão do custo para participação (deslocamento, honorários, etc.) e ainda da 

transparência com relação aos interesses de fato defendidos pelo expositor. Há uma 

necessidade premente de transparência com relação a esses interesses defendidos, ainda 

mais em participações pontuais em audiências públicas jurisdicionais. Com relação aos 

custos como obstáculos, uma das possíveis respostas é permitir que a exposição seja 

realizada por videoconferência ou por meio eletrônico, tal como sucede com a sustentação 

oral, segundo o disposto no art. 937, §4º, do CPC/2015. Já quanto a questão da 

transparência dos custos envolvidos na participação, uma resposta possível é a necessidade 

de se indicar desde o pedido de habilitação na audiência pública quem seriam os envolvidos 

e os financiadores dessa apresentação, de modo que fique claro qual o interesse na 

participação. 

A questão do acesso à justiça como igualdade e isonomia na participação 

nas audiências públicas jurisdicionais deve ser considerada pelo magistrado que convoca 

esse tipo de audiência, devendo haver um papel ativo desse magistrado para garantia da 

isonomia na participação, conforme for possível.  

Com relação à necessidade de institucionalização, foram levantados 

critérios que procuram satisfazer as questões ligadas à necessidade de identificação dos 

interesses e possíveis atores envolvidos na controvérsia, os cuidados necessários para a 

convocação da audiência pública e convite dos possíveis experts e expositores, além de 

fatores que podem aumentar o diálogo na audiência pública jurisdicional de modo que esta 

deixe de ser uma sequência de monólogos. Ainda foram pensadas questões relativas à 

forma de aproveitamento das discussões e exposições realizadas na audiência pública 

considerando não somente a ênfase dada à referência expressa à audiência, mas também 

com relação aos possíveis desdobramentos que uma audiência pública pode ocasionar. 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados dos estudos realizados nesta tese permitem chegar a várias 

conclusões. Embora não caiba aqui elencar pontualmente todas elas, vale a pena retomar o 

trajeto da pesquisa e concluir sobre os significados tanto da abordagem proposta, 

utilizando-se de um estudo com vários métodos de pesquisa, por meio de revisão 

bibliográfica, de direito comparado e de estudo de caso múltiplo, quanto dos próprios 

achados da pesquisa. Para melhor compreensão do alcance dos estudos, considere-se que 

as experiências analisadas de audiências públicas jurisdicionais ficaram restritas aos casos 

repetitivos consistentes no julgamento dos recursos especiais repetitivos e no do incidente 

de resolução de demandas repetitivas (IRDR), com a exclusão do recurso extraordinário 

repetitivo. 

A primeira conclusão a que se chega é a de que os estudos empíricos são 

essenciais nessa nova agenda brasileira de pesquisa sobre o acesso à justiça, em especial 

sobre as audiências públicas jurisdicionais. No que diz respeito à agenda de pesquisa sobre 

o acesso à justiça, se, num primeiro momento, em uma perspectiva comparada, era 

adequado pensar na metáfora das três ondas, atualmente é necessário ver que essa temática 

deve ser atualizada de modo que se consiga dar conta de uma agenda de pesquisa mais 

contemporânea, levando-se em consideração as próprias peculiaridades do nosso país, do 

nosso Estado e do nosso sistema de justiça.  

A grande contribuição dos estudos relacionados ao movimento do acesso 

à justiça é fornecer uma chave metodológica para compreender o acesso à justiça no Brasil, 

que passa necessariamente pela análise das desigualdades iniciais entre as pessoas na 

própria sociedade brasileira. Somente por partir-se do pressuposto que essa desigualdade 

existe, verificamos que o processo não é uma luta de iguais. E isso é facilmente percebido 

quando se depara com o tema da litigância repetitiva, pois nesse tipo de litigância há um 

lado que tem maiores condições de suportar o processo, que apresenta maior organização 

para defesa de seus interesses, que tem maiores condições de se especializar e contratar 

experts em várias matérias, que pode ter atitudes mais estratégicas com relação às 

demandas judiciais, entre outras vantagens. Só depois dessa constatação é que se pode 

analisar como as instituições operam e como estão colocadas as regras do jogo. Agora, 
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como superar as vantagens desse grande litigante, se isso é possível, ainda é uma questão 

em aberto.  

A consequente necessidade de se repensar a agenda de pesquisa, 

conforme vem ganhando força ultimamente, faz com que surjam abordagens diferentes 

com relação ao tema, até mesmo do processualista, que tem se apropriado de novos 

instrumentos de análise. Parece haver um imperativo de se realizar pesquisas empíricas 

sobre o sistema de justiça na atualidade, pesquisas que não visem única e exclusivamente 

a reforma do sistema processual, numa lógica eficientista dos próprios fins da própria 

pesquisa, mas que visem também expor inconsistências, incoerências, efeitos nocivos, 

riscos, discursos descolados da prática, além de dar outros olhares e outras explicações 

sobre os fenômenos estudados. Esta é uma agenda que pretende olhar o acesso à justiça, ou 

mais especificadamente a falta do acesso à justiça, com outras lentes, longe de seguir uma 

cartilha pré-determinada de reformas. É o momento de um olhar ao mesmo tempo mais 

crítico e mais consciente dos limites do processo, do poder judiciário, das instituições e das 

reformas legislativas.  

No caso brasileiro, conforme visto no primeiro capítulo, as recentes 

reformas constitucionais e infraconstitucionais, principalmente entre 2004-2015, criaram 

um modelo de resolução de demandas repetitivas, sem atacar problemas maiores do 

redesenho da tutela coletiva e da legitimidade das partes para proposição dessas ações. A 

questão da possibilidade de participação, que parecia ser uma das tônicas dos projetos de 

reforma do modelo brasileiro de processo coletivo, ficou em segundo plano nesse novo 

modelo de litigância. O objetivo do legislador pareceu privilegiar a concentração decisória 

nos tribunais superiores junto com um gerenciamento de processos, possibilitando, 

inclusive a paralização das demandas no país inteiro para que se aguardem as decisões dos 

tribunais superiores. É nesse contexto que devem ser levadas a cabo as novas perspectivas 

quanto ao acesso à justiça, contexto em que esta tese se insere. Mesmo com um sistema 

processual que privilegia mais o gerenciamento de demandas individuais, o Código de 

Processo Civil de 2015 alargou a possibilidade de ouvir outras pessoas nos chamados casos 

repetitivos. Assim, surge a questão da audiência pública jurisdicional, que pode ser 

convocada em casos repetitivos. 

A possibilidade de convocação de audiências públicas jurisdicionais teve 

como marco legal inicial as leis que trataram das ações do controle de constitucionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal, em 1999. Apesar de ter o poder de convocar essas 

audiências, o STF somente veio a utilizar-se desse instrumento uma década depois da 
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promulgação dessas leis. Desde então, vem convocando audiências públicas para tratar de 

casos diversos, contando atualmente com uma experiência de apenas uma década na 

realização de audiências públicas. Ao analisar como isso vem sendo compreendido pelos 

pesquisadores em direito, verificou-se que há uma divergência na literatura jurídica com 

relação à audiência pública no STF.  

Se, de um lado, há quem sustente que é possível se obter ganhos de 

legitimidade com a criação desse tipo de espaço institucional onde é possível influenciar 

os magistrados; de outro, há quem sustente que esses ganhos de legitimidade são mínimos, 

havendo mais riscos do que ganhos. Os estudos empíricos sobre o tema no STF revelam 

vários problemas com relação à institucionalização e aos procedimentos adotados, 

questionando-se qual a real função que tal audiência exerce perante a Corte Suprema 

brasileira, se seria legitimar a decisão, ou ainda legitimar a própria corte com um discurso 

pretensamente democrático. Esses estudos empíricos, especialmente os realizados nos 

últimos três anos, parecem contrastar com a aposta feita pelo CPC/2015 em conseguir 

“ganhos de legitimidade” ao Judiciário ao permitir audiências públicas nos recursos 

repetitivos e no incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo. Assim, 

quando se traz a audiência pública jurisdicional para as demais cortes brasileiras como 

instrumento disponível em casos repetitivos, é necessário repensar a questão da 

participação no processo e por meio do processo. 

Em razão da regulamentação sucinta acerca da audiência pública 

jurisdicional nas leis processuais brasileiras, verifica-se que a prática de cada instituição 

vem sendo feita de acordo com o arranjo institucional que a própria instituição adota. A 

prática e o regimento interno dos tribunais, desse modo, têm definido parâmetros para a 

forma de convocação de audiências públicas, os critérios para seleção dos participantes, o 

seu modo de realização e, ainda, definindo a questão do ônus argumentativo que deve ser 

levada em consideração como resposta às informações e argumentos levantados na 

audiência pública. 

Inaugura-se uma nova perspectiva de análise por meio do estudo 

comparado ao se verificar como vem sendo modificada a figura do amicus curiae nos 

Estados Unidos, que conta com uma experiência enraizada numa prática de mais de cem 

anos, em contraposição a uma experiência mais recente e experimental, tal como ocorre na 

Suprema Corte da Argentina, que adotou não há muito tempo a abertura para o amicus 

junto com a possibilidade de convocar audiências públicas. A despeito das enormes 
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diferenças existentes entre os dois países e os dois sistemas, ao verificar essas duas 

experiências e compreender alguns elementos e algumas concepções que estão em torno da 

adoção da figura do amicus curiae e da audiência pública, uma das constatações que 

podemos fazer é com relação à nossa própria contingência histórica com relação a esse tipo 

de abertura procedimental. Assim como acontece na Argentina, o modelo brasileiro de 

ampliação da escuta seja de partes interessadas ou afetadas tem pouco tempo de 

experiência. Se a questão do tempo e de um certo experimentalismo são cruciais, devemos 

ter em mente que esse é apenas um momento inicial da prática brasileira com relação às 

audiências públicas jurisdicionais e com a atuação do amigo da corte.  

Num sentido geral, constatou-se que a audiência pública jurisdicional é 

um instrumento com potencial para garantir a igualdade na participação e na influência do 

órgão julgador, ampliando a escuta de partes interessadas seja de partes afetadas, e de 

experts com conhecimento e experiência no tema tratado. Nesse sentido, elas podem 

contribuir para solucionar o problema relacionado à participação de especialistas e dos 

destinatários da decisão final em casos repetitivos, porque, de fato, ampliam a escuta desses 

atores. Mas, a análise dessas experiências demonstra, também, que: (i) as audiências 

públicas nos casos repetitivos ainda não alcançaram o seu potencial pleno de contribuição 

para o problema da participação; e, (i) há vários desafios a serem superados, alguns deles 

encontrados na experiência do Supremo Tribunal Federal; outros, novos.  

Nesse sentido, assim como verificado nos estudos empíricos sobre o tema 

no STF, também foram constatados vários problemas com relação à institucionalização e 

aos procedimentos adotados, e, a exemplo do questionamento levantado sobre a real função 

que audiência exerce perante a Corte Suprema brasileira, também pode ser levantado o 

mesmo questionamento em relação às audiências públicas nos casos repetitivos, porque 

nem sempre cumpre a função de legitimar a decisão, mas a de legitimar a própria corte. 

Veja-se que, por exemplo, o STF vem dando indícios de que é necessário 

estabelecer de forma institucional qual o papel a ser exercido pelo amicus curiae ou ainda 

quais seriam os limites dessa atuação, conforme ressaltado nessa tese. Isso indica que os 

próprios Ministros estão chegando a um diagnóstico de que é necessário debater sobre a 

prática relacionada à figura do amicus naquele tribunal de modo a deixar mais claro qual 

seria a sua atuação. Entretanto, esse momento de fazer um balanço crítico sobre a figura do 

amicus curiae, embora próximo, ainda não chegou naquela Corte. O mesmo ocorre em 

relação à audiência pública jurisdicional. Apesar da recente audiência convocada por dois 

Ministros, para discutir o caso do Whatsapp e o do Marco Civil da internet, com a 
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possibilidade de abertura de um “espaço dialogal” para discussão entre os atores 

envolvidos, parece não haver um movimento ou indicativo de que o Supremo esteja no 

momento de fazer um balanço crítico sobre sua própria prática com relação a esse 

instrumento, que tem sido marcado pelo protagonismo de cada relator. 

Assim como a intervenção do amicus curiae, a audiência pública 

necessita de regras claras para que exista transparência na sua convocação, na admissão 

dos participantes, na realização dos trabalhos e na análise dos debates e considerações no 

momento de deliberação do tribunal. Do mesmo modo que é importante ter claro quais são 

os interesses defendidos pelos amici curiae, também é necessário saber quais são os 

interesses defendidos pelos participantes das audiências públicas. Nesse sentido, a postura 

que parece ser mais interessante é a de primeiro garantir a transparência com relação ao 

procedimento adotado e aos atores escolhidos, para que, na sequência, possa-se garantir a 

igualdade na participação, privilegiando-se a defesa dos interesses daqueles que não tem. 

Se, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do 

consumidor “o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 

proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados” e a “facilitação da defesa de 

seus direitos” (art. 6º, inc. VII e VIII), como efetivar esses direitos na perspectiva de uma 

audiência pública jurisdicional? 

O estudo de caso múltiplo serviu para se verificar como fica a questão 

das audiências públicas em casos repetitivos, decididos em sede de recursos especiais 

repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas, com enfoque no acesso à 

justiça segundo a nova agenda de pesquisa proposta e adotada no primeiro capítulo desta 

tese. Por meio de estudo qualitativo, tentou-se dar uma visão mais sistemática acerca de 

quais atores e quais funções desempenham numa audiência pública.  

Isso nos leva a pensar nos desafios da participação sob a ótica da 

audiência pública jurisdicional em casos repetitivos. Fica claro no estudo de caso múltiplo 

que no ambiente da audiência pública jurisdicional em casos repetitivos há uma reprodução 

da própria lógica da litigância de massa, em que o grande litigante acaba tendo mais 

vantagens do que o litigante ocasional.  

Se o grande litigante tem condições de contratar experts, renomadas 

bancas de advocacia, realizar um agir estratégico ao se associar com outros grandes 

litigantes, entre outras possíveis vantagens, isso se passa também na audiência pública. 
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Apesar desse fato, um dos achados da pesquisa é com relação à identificação das audiências 

em casos repetitivos como um possível fator de ganho de legitimidade da decisão, em 

virtude da oitiva de setores da sociedade que geralmente não são ouvidos. Assim, os 

próprios atores que representam aqueles que não são ouvidos têm a expectativa de que esse 

tipo de participação possa diminuir as desigualdades referentes às capacidades das partes, 

permitindo dar voz e mostrar os rostos daqueles que estão envolvidos nesses litígios de 

massa.  

É nesse momento que surgem questões fundamentais que estão ligadas 

ao próprio acesso à justiça. Se não é possível ouvir todos os experts na matéria, muito 

menos ouvir todas as partes que têm seus recursos ou ações sobrestadas, é necessário 

estabelecer de forma clara quem pode e quem deve ser ouvido. Assim, como pensar nos 

incentivos possíveis para que novos atores defendam os interesses “dos que não têm”? Se 

há uma centralização decisória, com a paralização dos casos no país inteiro, o requerimento 

de realização de uma audiência pública jurisdicional para chamar a atenção do tribunal 

acerca de questões que importam para a resolução da controvérsia levada ao judiciário, 

pode ser considerado como instrumento de pressão ou válvula de escape.  

Nesse sentido, uma constatação foi muito importante nesta pesquisa e diz 

respeito à publicidade de um momento pré-deliberativo, ou seja, antes do julgamento. 

Numa analogia com o Supremo Tribunal Federal, os demais magistrados brasileiros 

geralmente não estão na TV Justiça e nos noticiários diariamente. Então, a audiência 

pública jurisdicional acaba sendo um momento em que os holofotes são direcionados a 

esses magistrados, colocando-se ao grande público o modo como eles lidam com as 

questões postas. Por isso a expressão utilizada pela Corte Argentina é tão significativa, pois 

quando convoca uma audiência pública jurisdicional para discutir determinado caso, coloca 

esse caso para ser resolvido “ante os olhos da Nação”. Isso também acontece com as 

audiências públicas jurisdicionais em casos repetitivos, conforme verificado nos casos 

estudados nesta tese, tendo em vista que a realização de uma audiência pública jurisdicional 

chama a atenção da comunidade jurídica, e da comunidade que têm conhecimento e lidam 

com a matéria no dia a dia. 

Esperava-se que a audiência pública jurisdicional em casos repetitivos 

pudesse ser uma solução para o problema de um “processo sem partes”, “frio e neutro em 

relação aos direitos discutidos e, especialmente, ao direito de discutir”, por meio do qual se 

decidem teses, como se não houvesse interesses e pessoas por trás de tais teses. 

Possibilidade de dar voz a quem não tem, trazer “rostos” para o procedimento. 
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Apesar de não ter pretensões de generalização, até mesmo por adotar uma 

abordagem qualitativa, o estudo de caso múltiplo revela que há mais desafios do que se 

imaginava anteriormente com relação à audiência pública jurisdicional em casos 

repetitivos. Desafios estes que concentramos em quatro eixos distintos, levando-se em 

consideração a perspectiva do acesso à justiça: a questão dos atores envolvidos; dos custos; 

da desigualdade dos participantes; e da utilização da audiência pública como instrumento 

de pressão. Esses desafios estão inter-relacionados, não se podendo olhar para cada um 

separadamente e de uma forma estanque. 

Assim, nos casos de litigância repetitiva, a audiência pública pode ser 

vista como um novo fórum para o convencimento de magistrados, com novos e velhos 

atores. Pode ser considerada uma nova arena de luta de histórias, versões, argumentações. 

Com relação aos motivos para convocação, é necessário que estejam claros e definidos no 

momento em que se convoca a audiência pública, de modo que as razões para se convocar 

afastem uma possível discricionariedade. Com relação a quem participa, os estudos 

demonstram que é necessário ter claro qual o papel e a função de cada ator na audiência 

pública (expositores, julgadores, partes e amici curiae). É necessário que se estabeleçam 

regras claras para participação, de modo a incentivar a participação daqueles atores que 

representam interesses dos grupos que não estão articulados. Se o grande litigante tem 

condições de se articular de maneira eficiente, é necessário pensar em como incentivar que 

essa articulação também seja realizada em favor do litigante eventual, pensando-se em 

questões relacionadas aos custos para participação e outros possíveis incentivos. 

Ao ter uma experiência de mais tempo com o julgamento de recursos 

especiais repetitivos, consolidando o julgamento desses casos como precedentes 

qualificados, o próprio Superior Tribunal de Justiça determinou que a decisão de afetação 

dos casos para o julgamento nesse modelo deve ser realizada pelo órgão colegiado. Talvez 

esse seja um dos caminhos possíveis para a audiência pública: que a admissibilidade da 

audiência passe por uma deliberação colegiada. Mesmo que isso retire um pouco da força 

e do experimentalismo do relator, o fato de se deliberar em colegiado acerca da realização 

desse tipo de audiência, considerando as questões tratadas nesse trabalho, poderia resolver 

várias questões ligadas à própria estrutura da audiência pública e às decisões dela 

decorrentes. Assim, com relação à interação entre os atores participantes, pode deixar de 

ser uma audiência expositiva, marcadas pela sucessão de monólogos, como se fosse uma 

sucessão de palestras, para migrar para uma estrutura mais participativa, mesmo que seja 
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um modelo de um monólogo seguido de debate, de modo a extrair ao máximo a experiência 

e o conhecimento dos envolvidos na audiência pública. 

Ainda, é importante notar que a ampla publicidade desse tipo de ato 

processual permite que fiquem registrados os argumentos utilizados, as discussões 

travadas, ou mesmo os monólogos. No caso do Superior Tribunal de Justiça, ao se digitar 

o termo audiência pública no canal daquele tribunal na internet, é possível assistir às 

audiências públicas aqui estudadas. Assistir os vídeos, ouvir os áudios e presenciar algumas 

das audiências públicas relatadas nesse trabalho, além de outras, como as que ocorreram 

no decorrer da pesquisa no âmbito do Supremo Tribunal Federal e em outros locais, nos 

faz ver que esse instrumento é muito potente e pode trazer ganhos significativos para uma 

decisão. Isso porque ele permite a escuta de vários atores, que apresentam distintas 

perspectivas sobre o tema.  

Não é à toa que a audiência pública é um instrumento utilizado 

amplamente pelo poder legislativo e executivo, mas que vem sendo utilizado também em 

outros locais e instituições, tais como a Defensoria Pública, Ministério Público, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Conselho Nacional de Justiça, entre outros.  Em alguns casos, apenas 

de participar ou ouvir uma audiência pública é possível compreender o problema posto e 

se apropriar da linguagem que os diversos atores utilizam. Assim, realizar um mapeamento 

de interesses, atores e argumentos parece ser uma das grandes contribuições que uma 

audiência pública pode dar.  

Contudo, há vários riscos na adoção desse tipo de procedimento para o 

processo jurisdicional, riscos estes que giram em torno da falta de transparência na 

realização desse ato e da ausência de efetivo diálogo. A materialização desses riscos pode 

desaguar em narrativas que não condizem com a realidade dos fatos, ou, ainda, que 

condizem somente com a realidade dos fatos de quem tem mais condições de contar essa 

narrativa. Isso está intimamente ligado com a questão do acesso à justiça nos casos de 

litigância repetitiva. Por isso, o magistrado deve ficar atento à questão de quem participa 

da audiência, de quais são os interesses de fato representados, de modo a garantir um amplo 

diálogo e não uma sequência de monólogos que repetem o mesmo discurso.  

Essa pesquisa é apenas um passo nessa nova agenda brasileira do acesso 

à justiça. O mérito dela é dar um olhar sistemático a um instrumento que pode ter um 

potencial de garantir a igualdade na participação e na influência do órgão julgador, 

ampliando a escuta de partes interessadas ou afetadas, e de experts com conhecimento e 

experiência no tema tratado. Na verdade, a pesquisa reafirma a necessidade de uma nova 
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agenda de pesquisa, com novos olhares e novas formas de se lidar com o problema, cujas 

questões podem se ampliar com os desafios propostos nesta pesquisa. 



270 

 

REFERÊNCIAS 

ABELSON, Julia; GAUVIN, François-Pierre. Assessing the impacts of public participation: 

concepts, evidence and policy implications. Centre for Health Economics and Policy Analysis 

Working Paper Series 2008-01, Centre for Health Economics and Policy Analysis (CHEPA), 

McMaster University, Hamilton, Canada. Disponível em: 

<https://ideas.repec.org/p/hpa/wpaper/200801.html>. Acesso em 12/05/2017.  

AÇÃO EDUCATIVA. Acordo judicial sobre educação infantil no município de São Paulo é 

assinado.  <http://acaoeducativa.org.br/blog/2017/09/18/acordo-judicial-sobre-educacao-infantil-

no-municipio-de-sao-paulo-e-assinado/>. Acesso em 06/10/2017. 

ALMEIDA, Eloísa Machado. Amicus curiae no Supremo Tribunal Federal. (Tese de doutorado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Associado André de 

Carvalho Ramos. São Paulo: USP, 2015.  

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A garantia do contraditório. In: TUCCI, José Rogério 

Cruz e (coord.). Garantias constitucionais do processo civil. São Paulo: RT, 1999.  

________________. Mauro Cappelletti e o Direito Processual civil Brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, outubro/2001. 

ANGELL, Ernest. The Amicus Curiae American Development of English Institutions. The 

International and Comparative Law Quarterly. Vol. 16, No. 4 Oct., 1967. 

ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais. Para além da proteção dos 

interesses individuais homogêneos. São Paulo: RT, 2013. 

________________. Processo multipolar, participação e representação de interesses concorrentes. 

In: ARENHART, Sergio Cruz; JOBIM, Marco Felix (Org.). Processos Estruturais. Salvador: 

Juspodivm, 2017. 

________________. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP 

do Carvão. Revista de Processo Comparado. Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

ASPERTI, Maria Cecília de Araujo. Litigiosidade repetitiva e a padronização decisória: entre o 

acesso à justiça e a eficiência do judiciário. Revista de Processo, vol. 263, jan./2017.  

________________. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, a 

mediação e os grandes litigantes do Judiciário. (Dissertação de mestrado). Orientador: Prof. Dr. 

Associado Carlos Alberto de Salles. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo: São Paulo, 

2014. 

________________; SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Desmistificando a “cultura do acordo”: 

os discursos de acesso à justiça e eficiência no atua cenário da mediação e da conciliação judiciais 

no Brasil. In: Antonio Rodrigues de Freitas Jr.; Guilherme Assis de Almeida; Michel Roberto O. 

de Souza. (Org.). Mediação & o Novo Código de Processo Civil. 1 ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 17-

50. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA. Os Maiores Litigantes nas Ações 

Consumeristas na Justiça Estadual: Mapeamento e Proposições (sumário executivo). Brasília: 

CNJ, 2017. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/02/ec09c7306e399de392f8c7b4c94e2039.pdf

>. Acesso em 01/08/2017. 



271 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO BRASIL. O uso da justiça e o litígio no Brasil. 2015. 

Disponível em: <http://www.amb.com.br/.amb.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Pesquisa-

AMB.pdf>. Acesso em 04/06/2017. 

BARBOSA, Attila Magno e Silva; DA SILVA, Rodrigo Hinz. A audiência pública do TST sobre 

terceirização como espaço social de luta político-cognitiva. Política & Sociedade. Florianópolis 

Vol. 14, Ed. 30, Maio-Ago, 2015, pp. 72-101. 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Instrumentalismo e garantismo: visões opostas do fenômeno 

processual? In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, Elie 

Pierre (orgs.) Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao processo Brasília: 

Gazeta Jurídica, 2016.  

BEIERLE, Thomas C. Using social goals to evaluate public participation in environmental 

decisions. Policy Studies Review, 16(3–4), 75–103, 1999.  

BENEDETTI, Miguel Ángel; SÁENZ, María Jimena. Las Audiencias Públicas ante la Corte 

Suprema: Apertura y Límites de la Participación Ciudadana en la Justicia. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2016. [ebook] 

BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

BOURGOIGNIE, Thierry. Discurso de recebimento do título de Doutor Honoris Causa da UFRGS. 

Disponível em: < 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/arquivos/DoctorHonorisCausaBourgoignietextocompletoempor

tugues.pdf>. Acesso em 05/12/2017. 

BRASIL. Exposição de motivos do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf>. Acesso em: 

25/06/2017. 

BRASIL. Ministério das cidades. Portaria nº 363, de 11 de agosto de 2011, redação dada pela 

Portaria n. 542/2011. 

BRASIL. Presidência da República. Mensagem nº 56, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Msg/VEP-56.htm>. Acesso em 

12/06/2017. 

BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae e as audiências públicas na jurisdição constitucional – 

Reflexões de um processualista civil. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24. 

Out./Dez., 2012. 

________________. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3a. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 

________________. Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

________________. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015.  

CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos 

repetitivos. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos 

repetitivos. Salvador: Editora Juspodivm, 2017. 

________________. Contraditório. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; 

GALDINO, Flávio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. São Paulo: Elsevier Editora, 2011. 



272 

 
________________. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração entre polos 

da demanda. Revista Forense, vol. 404, jul-ago. 2009. 

________________. Efeitos processuais da audiência pública no procedimento administrativo. 

Boletim Científico da ESMPU, Brasília, a. 6 – n. 24/25, p. 41-65 – jul./dez. 2007. 

________________. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

________________. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. 

Revista de Direito Administrativo. Vol. 234. Rio de Janeiro, Out./Dez., 2003. 

CALAMANDREI, Piero. Processo e democracia: conferências realizadas na Faculdade de Direito 

da Universidade Nacional Autônoma do México. Tradução Mauro Fonseca Andrade. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2017. 

CALDEIRA, Gregory A.; WRIGHT, John R. Amici Curiae before the Supreme Court: Who 

Participates, When, and How Much? The Journal of Politics, Vol. 52, No. 3 Aug., 1990.  

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n. 2.960/1997. Parecer do Deputado Nilson Gibson, 

de 10 de novembro de 1997. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130464&filename=

Dossie+-PL+2960/1997>. Acesso em 12/12/2017. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 8.058/2014, proposto pelo Deputado Federal 

Paulo Teixeira (PT/SP). Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758>. Acesso 

em 12/10/2017.  

CAPPELLETTI, Mauro. Fundamental Guarantees of the parties in civil proceedings (General 

Report). In: CAPPELLETTI, Mauro; TALLON, Denis (eds.). Fundamental guarantees of the 

parties in civil litigation.  Milão: Giuffre; Dobbs Ferry: Oceana, 1973. 

________________; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 

________________; GARTH, Bryant; TROCKER, Nicolò. Access to Justice – Variations and 

Continuity of a World-Wide Movement. The Rabel Journal of Comparative and International 

Private Law, 46. Jahrg., H. 4 (1982). 

CASTRO, Daniela. Advocacy: como a sociedade pode influenciar os rumos do Brasil. São Paulo, 

SG-Amarante Editorial, 2006. 

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS). Una corte para la democracia. 

Disponível em <https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/07/corte_I.pdf>. Acesso 

em 12/08/2017. 

CERQUEIRA, Társis Silva de. Uma breve reflexão sobre as técnicas de resolução de casos 

repetitivos sobre o acesso à justiça. In: DIDIER JR, Fredie. Julgamento de casos repetitivos. 

Salvador: Jus Podivm, 2016. 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. 

Acesso em 01/05/2016.  



273 

 

 

 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2012. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf>. 

Acesso em 01/05/2016. 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. 100 maiores litigantes. Brasília: CNJ, 2012. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/100_maiores_litigantes.pdf>. 

Acesso em 01/05/2016. 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Panorama do acesso à justiça no Brasil, 2004 a 2009. 

Brasília: CNJ, 2011. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/69f08fa6be2b411e6566b84bdc1d4b5a.pdf

>. Acesso em 18/05/2017.  

CNJ. Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/bnpr-web/>. Acesso em 20/04/2018. 

CNJ. Justiça em números. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-

em-numeros>. Acesso em 15/12/2017. 

CNJ. Quem somos. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-e-

contatos>. Acesso em 20/11/2015. 

COÊLHO, Marcus Vinicius Furtado. O contraditório cooperativo no novo Código de Processo 

Civil. Revista de Informação legislativa. Brasília ano 48 n. 190 abr./jun. 2011. 

CONSULTOR JURÍDICO. Ministra Cármen Lúcia quer rediscutir papel dos amici curiae no 

Supremo. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-fev-02/carmen-lucia-rediscutir-papel-

amici-curiae-supremo>. Acesso em 19/03/2017. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 28/2004. Regulamento sobre 

Invervención de Amigos del Tribunal. Disponíveis em: 

<https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=88784>. Acesso em 13/12/2017. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 30, de 05 de novembro de 

2007. Disponível em: <http://www.cpacf.org.ar/files/acordadas/ac_csjn_3007.pdf>. Acesso em 

07/12/2017. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Acordada nº 7/2013. Disponível em: 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=75478. Acesso em 13/12/2017. 

CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. A consolidação da “objetivação” no novo código de processo 

civil. Revista de Processo, vol. 265, março de 2017. 

COSTA, Guilherme Recena. Superior Tribunal de Justiça e recurso especial: análise da função e 

reconstrução dogmática. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

COSTA, Susana Henriques da. Acesso à justiça: promessa ou realidade? Uma análise do litígio 

sobre creche e pré-escola no município de São Paulo. Civil Procedure Review, v.7, n.2: 38-68, 

may.-aug., 2016. 

________________. A representatividade adequada e litisconsórcio – O Projeto de Lei n. 

5.138/2009. In: Em defesa de um novo sistema de processos coletivos – Estudos em Homenagem à 

Professora Ada Pellegrini Grinover. GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, 

Petrônio; QUARTIERI, Rita (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2010 



274 

 
COUTINHO, Diogo R.; KIRA, Beatriz; LESSA, Marília Rolemberg; ALMEIDA DE CASTRO, 

Henrique. Participatory democracy and law-making in contemporary Brazil. The Theory and 

Practice of Legislation. Ano 2017. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1407073>. Acesso em 28/12/2017. 

CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER JR, Fredie. Recursos contra decisão proferida em 

incidente de resolução de demandas repetitivas que apenas fixa tese jurídica. In: Julgamento de 

casos repetitivos. Salvador: Jus Podivm, 2017. 

DANTAS, Bruno. Comentários ao Capítulo VIII – Do incidente de resolução repetitivas. In: 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno 

(Coord). Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. 

DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA; Rafael Alexandria de. Curso de direito 

processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III. 7a ed. São 

Paulo: Malheiros, 2017. 

________________. Instrumentalidade do processo. 12a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 

DUARTE, Ricardo Cesar. A utilização de audiências públicas no judiciário: o caso de efetivação 

das políticas públicas de saúde. Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Associado Antonio 

Rodrigues de Freitas Jr. São Paulo: USP, 2016. 

ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 

metodologia? In: PANDOLFI, Dulce et al (Orgs.). Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: 

Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

FARIA, José Eduardo. Sociologia jurídica: Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2010. 

FELSTINER, William L.F.; ABEL, Richard L.; SARAT, Austin. The Emergence and 

Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming . . . Law & Society Review. Vol. 15, No. 

3/4, Special Issue on Dispute Processing and Civil Litigation. 1980/1981. 

FERRARO, Marcela. Do processo bipolar a um processo coletivo-estrutural. Dissertação de 

mestrado. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Cruz Arenhart. Curitiba: UPFR, 2015. 

FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. Vol. 

1 – As ondas de Cappelletti no Século XXI. Aracaju: Evocati, 2016. 

________________. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos internacionais. Vol. 

2 – Institutos inovadores. Aracaju: Evocati, 2016. 

________________; GABBAY; Daniela Monteiro; ECONOMIDES, Kim; ALMEIDA, Frederico; 

ASPERTI, Maria Cecília de Araújo; CHASIN, Ana Carolina; COSTA, Susana Henriques da; 

CUNHA, Luciana Gross; LAURIS, Élida; TAKAHASHI, Bruno. Repensando o acesso à Justiça: 

velhos problemas, novos desafios [evento]. Revista de Estudos Empíricos em Direito, vol. 4, n. 3, 

out 2017.  

FICANHA, Gresieli Taise. Decisões vinculantes, sua aplicação e garantia do contraditório: uma 

possível solução através da representação argumentativa. Revista de Processo. Vol. 275, ano 43, p. 

425-448. São Paulo: Ed. RT, janeiro, 2018. 



275 

 

 

 

FLETCHER, George. Comparative Law as a Subversive Discipline. The American Journal of 

Comparative Law, vol. 46, pp. 683-700, 1998. 

FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno. Judicialização da saúde e audiência pública no STF: soluções de 

conflitos à luz do diálogo social. Curitiba: Juruá, 2017.  

FONSECA, Igor Ferraz; REZENDE, Raimer Rodrigues; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, 

Ana Karine. Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito 

do Poder Executivo federal. Revista do Serviço Público Brasília, 64 (1): 7-29 jan/mar 2013.  

________________; REZENDE, Raimer Rodrigues; OLIVEIRA, Marília Silva de; PEREIRA, Ana 

Karine. Potencial de Efetividade das Audiências Públicas do Governo Federal: Relatório de 

pesquisa. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/relatorio_potencial_efetividade.pd

f>. Acesso em 12/05/2017. 

FONTAINHA, Fernando de Castro; DE PAULA, C. J.; SATO, L. S. S.; GUIMARÃES, F. C. 

(orgs.) História oral do Supremo (1988-2013), v. 9: Nelson Jobim. Rio de Janeiro: Escola de Direito 

do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2015. 

FRAGALE FILHO, Roberto. Audiências públicas e seu impacto no processo decisório: A ADPF 

54 como estudo de caso. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 6, nov. 2015. Disponível em: 

<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/19230>. Acesso em: 

19/12/2015. 

FRANCISCO, João Eberhardt. A oralidade e a relação entre o juiz, os advogados e as partes no 

contexto da informatização do processo. In: José Roberto dos Santos Bedaque; Lia Carolina Batista 

Cintra; Elie Pierre Eid. (Org.). Garantismo processual: Garantias constitucionais aplicadas ao 

processo. 1ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. 

FRANZE, Anthony J. ANDERSON, R. Reeves. Record Breaking Term for Amicus Curiae in 

Supreme Court Reflects New Norm. The National Law Journal. Agosto de 2015. Disponível em: 

<https://www.arnoldporter.com/~/media/files/perspectives/publications/2015/08/record-breaking-

term-for-amicus-curiae-in-

suprem__/files/publication/fileattachment/recordbreakingtermforamicuscuriaeinsupremecourtr__.

pdf>. Acesso em 15/06/2017. 

FREIRE, Alexandre. Comentários ao art. 1.038, do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; 

CRAMER, Ronaldo (Orgs). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: 

Gen Forense, 2016. 

GABBAY, Daniela Monteiro. Litigância repetitiva e acesso à justiça no Brasil: uma nova agenda 

de pesquisa. In: FERRAZ, Léslie S. (coord.). Repensando o acesso à justiça no Brasil: estudos 

internacionais. Vol. 1 – As ondas de Cappelletti no Século XXI. Aracaju: Evocati, 2016. 

________________; CUNHA, Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância 

repetitiva no judiciário: uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012. 

________________; ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo; ASPERTI, Maria Cecília Araujo; 

COSTA, Susana Henriques da. Why the 'Haves' Come Out Ahead in Brazil? Revisiting 

Speculations Concerning Repeat Players and One-Shooters in the Brazilian Litigation Setting 

(January 15, 2016). FGV Direito SP Research Paper Series, n. 141. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2716242>. Acesso em 20/09/2017. 

________________; COSTA, Susana Henriques da; ASPERTI, Maria Cecília Araujo.  Are the 

Haves Getting Even More Ahead Than Ever? Reflections on the Political Choices Concerning 



276 

 
Access to Justice in Brazil in the Search of a New Agenda. FGV Direito SP Research Paper Series, 

n. 158, July 7, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2998779>. Acesso em 20/09/2017. 

________________; CUNHA, Luciana Gross. Considerações acerca do aumento da litigiosidade e 

do combate às causas da morosidade do sistema de Justiça Brasileiro. In: GABBAY, Daniela; 

CUNHA, Luciana Gross (Org.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no judiciário: 

uma análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2012. 

GALANTER, Marc.  Acesso à justiça em um mundo em expansão. Revista Brasileira de Sociologia 

do Direito, Porto Alegre, ABraSD, v. 2, n. 1, pp. 37-49, jan./jun., 2015. 

________________. Access to Justice in a World of Expanding Social Capabilit. Fordham Urban 

Law Journal. Vol. 37, n. 115, 2010. Disponível em: 

<https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol37/iss1/5>. Acesso em 12/05/2017.  

________________. Predators and Parasites: Emerging Anti-Lawyer Themes. Georgia Law 

Review. Vol. 28, n. 3, spring/1994. 

________________. Talking about the limits of legal change: an interview with Marc Galanter. 

(entrevista feita por: Maria Cecília Asperti, Daniela Gabbay, Natasha Schmitt Caccia Salinas and 

Paulo Eduardo Alves da Silva). Revista de Estudos Empíricos em Direito. v. 1, n. 2, 2014. 

________________. Why the haves come out ahead: speculations on the limits of social change. 

Law and Society Review, vol. 9, pp. 95-160, 1974. 

GARCIA, Ruben J. A democratic theory of amicus advocacy. Florida State University Law Review, 

vol. 35, n. 2, inverno/2008. 

GARGARELLA, Roberto. El papel del Poder Judicial dentro del nuevo “constitucionalismo 

dialógico”. In: GONZÁLEZ, Felipe (coord.); DAMIANI, Gerson; FERNANDEZ-ALBERTOS, 

José (Org.). Governança e democracia representativa. São Paulo: EDUSP, 2017. 

GARTH, Bryant. Brazil and the field of socio-legal studies: Globalization, the Hegemony of the 

US, the Place of Law, and Elite Reproduction. Revista de Estudos Empíricos em Direito, vol. 3, n. 

1, jan 2016. 

GLEZER, Rubens Eduardo; ZANATTA, Rafael Ferreira. Atraso regulatório para a proteção de 

dados pessoais. Valor Econômico. 01/10/2014. Disponível em 

<http://www.valor.com.br/opiniao/3717726/atraso-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais>. 

Acesso em 11/10/2014. 

GODOY, Miguel Gualano. As audiências públicas e os amici curiae influenciam as decisões dos 

ministros do supremo tribunal federal? E por que isso deve(ria) importar? Revista da Faculdade de 

Direito – UFPR, Curitiba, vol. 60, n. 3, set./dez. 2015. 

GRINOVER, Ada Pellegrini. A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. 

________________. Ensaio sobre a processualidade. Brasília/DF: Gazeta Jurídica, 2016. 

________________. Palavra da homenageada – O Projeto de Lei brasileira sobre processos 

coletivos. In. GOZZOLI, Maria Clara (Coord.). Em defesa de um Novo Sistema de Processos 

Coletivos. São Paulo: Saraiva, 2010. 

________________; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Orgs.). 

Participação e processo. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 1988. 



277 

 

 

 

________________; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo 

para solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017. 

GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL SOBRE E DUCAÇÃO INFANTIL (GTIEI). 

10 Pontos para um Plano de Expansão da Educação Infantil de Qualidade no Município de São 

Paulo. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2393818.P

DF>. Acesso em 06/06/2017. 

GUIMARÃES, Amanda de Araujo. Incidente de resolução de demandas repetitivas: soluções e 

limites. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: 

Prof. Associado Dr. Carlos Alberto de Salles. São Paulo, 2017. 

GUIMARÃES, Lívia Gil. Audiências públicas no Supremo Tribunal Federal: discurso, prática e 

lobby. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2017. 

HENSLER, Deborah R. Revisiting the monster: new myths and realities of class action and other 

large scale litigation. Duke Journal of Comparative & International Law. Vol. 11, 2001, p. 179-

213. 

IPEA. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal: Relatório de Pesquisa 

Ipea. Brasília: IPEA, 2011. 

JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Acesso à justiça:  um olhar retrospectivo. Revista Estudos 

Históricos. Vol. 18, 1996, pp. 389-402. 

JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo Henrique. As audiências públicas e o processo administrativo 

brasileiro.  Revista de Informação Legislativa. Ano 34, n. 135, Brasília, jul./set. 1997, p. 280. 

Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/280/r135-31.pdf>. Acesso 

em 12/06/2017. 

KEARNEY, Joseph D.; MERRILL, Thomas W. The Influence of Amicus Curiae Briefs on the 

Supreme Court. University of Pennsylvania Law Review, n. 148, (2000), p. 741-760.   

KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: choosing institutions in Law, Economics and Public 

Policy. The University of Chicago Press: Chicago, 1994 

KRISLOV, Samuel. The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy. The Yale Law 

Journal, vol. 72, no. 4, 1963. 

LACOMBE, Margarida; LEGALE, Siddharta; JOHANN, Rodrigo F. As audiências públicas no 

Supremo Tribunal Federal nos modelos Gilmar Mendes e Luiz Fux: a legitimação técnica e o papel 

do cientista no laboratório de precedentes. In: José Ribas Vieira, Vanice Regina Lírio do Valle e 

Gabriel Lima Marques (Organizadores). Democracia e suas instituições. Rio de Janeiro: IMOS 

Editora, 2014. 

LARSEN, Allison Orr; DEVINS, Neal. The amicus machine. Virginia Law Review Association. 

Vol. 102, 2016. 

LEAL, Fernando; HERDY, Rachel; MASSADAS, Júlia. Uma década de audiências públicas no 

Supremo Tribunal Federal (2007-2017). Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 5, 

n. 1, p. 331-372, jan./abr. 2018. DOI: <10.5380/rinc.v5i1.56328>. 

LEMOS, Vinícius Silva. O Incidente de Assunção de Competência: o aumento da importância e 

sua modernização no Novo Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual, n. 

152, novembro 2015. 



278 

 
LEWANDOWSKI, Ricardo. Conselho Nacional de Justiça: presente e futuro. In: CNJ 10 anos. 1a 

ed. Brasília; CNJ, 2015. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Justicia colectiva. Santa Fe: Rubinzal – Culzoni Editores, 2010. 

LOWMAN, Michael K. The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin after the 

Friends Leave, 41 Am. U. L. Rev. 1243, 1300. 1992. 

MACHADO, Maira Rocha. O estudo de caso na pesquisa em direito. In: MACHADO, Maira Rocha 

(org.). Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: REED, 2017. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2a. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

________________. Incidente de Resolução de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão 

jurisprudencial excessiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

________________.  Interesses difusos: Conceito e Legitimação para agir. 7. ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011. 

________________. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia e operacionalidade. 2a 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão 

idêntica x precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 

________________. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. vol. 249. ano 40. pp. 399-419. 

São Paulo: Ed. RT, nov. 2015. 

________________. Precedentes obrigatórios. 5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017.  

________________.  STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do Sistema Processual da 

Corte Suprema. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 

________________; MITIDIERO, Daniel. Repercussão Geral no recurso extraordinário. 3a. Ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 

MARONA, Marjorie Corrêa; ROCHA, Marta Mendes. Democratizar a jurisdição constitucional? 

O caso das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. Revista de Sociologia e Política. v. 

25, n. 62, pp. 131-156, jun. 2017. 

MARRARA, Thiago. Prefácio. In: BIM, Eduardo Fortunato. Audiências públicas. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2014. 

MATTEI, Ugo. Access to Justice. A Renewed Global Issue. Electronic Journal Of Comparative 

Law, v. 11.3, 2007. Disponível em: <http://works.bepress.com/ugo_mattei/34>. Acesso em 

12/06/2016. 

________________. Some Realism about Comparativism: Comparative Law Teaching in the 

Hegemonic Jurisdiction. The American Journal of Comparative Law, vol. 50, 2002 

MAZZILI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: Investigações do Ministério Público, compromissos de 

ajustamento e audiências públicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

MEDINA, Damares. Amicus Curiae: Amigo da Corte ou Amigo da Parte? 1. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 



279 

 

 

 

MEDINA, José Miguel; FREIRE, Alexandre; FREIRE, Alonso. Audiência pública é mais que um 

instrumento de legitimidade. Os constitucionalistas. Disponível em: 

<http://www.osconstitucionalistas.com.br/audiencia-publica-e-mais-que-um-instrumento-de-

legitimidade>. Publicado em 05/07/2013. Acesso em 24/10/2017. 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 

sistematização, análise e interpretação no novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 

________________; SILVA, Larissa Clare Pochmann. Acesso à justiça. Uma releitura da obra de 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a partir do Brasil, após 40 anos. Revista Quaestio Iuris, vol. 08, 

n. 03, Rio de Janeiro, 2015, pp. 1827-1858. 

MENDES, Conrado Hübner. Constitutional Courts and Deliberative Democracy. 1. ed. Oxford: 

Oxford University Press, 2013. 

________________. Desempenho deliberativo de cortes constitucionais e o STF. In: MACEDO 

JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena (Org.). Direito e interpretação – Racionalidades 

e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011. 

________________; OLIVEIRA, Vanessa Elias; ARANTES, Rogério Bastos (Coord.). Ações 

coletivas no Brasil: temas, atores e desafios da tutela coletiva. Série Justiça Pesquisa. Brasília: CNJ, 

2017. 

MESQUITA, José Ignácio Botelho de. AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real; DELLORE, Luiz 

Guilherme Pennachi; MORETO, Mariana Capela Lombardi; TEIXEIRA, Guilherme Silveira; 

ZVEIBIL, Daniel Guimarães. A repercussão geral e os recursos repetitivos. Economia, Direito e 

Política. Revista de Processo, vol. 220, ano 38, junho 2013. 

MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da 

jurisprudência ao precedente. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 

NUNES, Dierle; MARQUES, Ana Luiza Pinto Coelho; WERNECK, Isadora T. G. M.; FREITAS, 

Laura. O perigo da utilização estratégica do IRDR por litigantes habituais e a necessidade dos 

tribunais refletirem sobre sua cooptação: a proibição do incidente preventivo e o caso Samarco. In: 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos; OLIVEIRA, Pedro Miranda. Panorama atual do novo CPC 

2. Florianópolis: Empório do direito, 2017. 

NUNES, Dierle; TEIXEIRA, Ludmila. Acesso à justiça democrático. Brasília: Gazeta Jurídica, 

2013.  

________________; TEIXEIRA, Ludmila. Por um acesso à justiça democrático: primeiros 

apontamentos. Revista de Processo, n. 217, 2013.  

________________; VIANA, Aurélio. Precedentes: a mutação no ônus argumentativo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. 

OAB/MA. Audiência pública OAB/MA Procon. 17 de agosto de 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=YzzuRgKJSss&feature=youtu.be>. Acesso em 02/12/2017. 

OAB/MA. OAB Maranhão pede ao TJ/MA celeridade no julgamento da IRDR que trata dos 

empréstimos consignados. Notícias OAB/MA. 09 de abril de 2018. Disponível em: 

<http://www.oabma.org.br/agora/noticia/oab-maranhao-pede-ao-tjma-celeridade-no-julgamento-

da-irdr-que-trata-dos-emprestimos-consignados-3439>. Acesso em 12/04/2018. 

PEREIRA, Paula Pessoa. O Superior Tribunal de Justiça como corte de definição de direitos: uma 

justificativa a partir do universalismo. Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Dr. Luiz 

Guilherme Marinoni. Curitiba: UFPR, 2013. 



280 

 
PEREZ, Marcos Augusto. A administração pública democrática: institutos de participação popular 

na administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004. 

QUEIROZ, Rafael Mafei. Como encontrar um bom tema dentro de minha área de interesse? In: 

QUEIROZ, Rafael Mafei; FEFERBAUM, Marina. Metodologia jurídica: um roteiro prático porá 

trabalhos de conclusão de curso. 1a ed. 2a tiragem. São Paulo: Saraiva, 2013. 

RAIS, Diogo. A sociedade o Supremo Tribunal Federal: O caso das audiências públicas. Belo 

Horizonte: Editora Fórum, 2012. 

RAMOS, Luciana de Oliveira; CUNHA, Luciana Gross; OLIVEIRA, Fabiana Luci de; SAMPAIO, 

Joelson Oliveira; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira; ÚBIDA, Giovanna. Relatório ICJBrasil 

- 1º semestre / 2017. São Paulo: Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 2017. 

RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do direito (brasileiro). Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2013. 

ROQUE, André Vasconcelos. Ações coletivas e procedimentos para resolução de casos repetitivos: 

qual o espaço destinado a cada um? Procedimentos de resolução de casos repetitivos. In: DIDIER 

JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2017. 

ROSILHO, André Janjácomo. O poder normativo do CNJ: um caminho para se pensar o 

experimentalismo institucional. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v. 

5, n. 20, out./dez. 2011. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/44761>. Acesso 

em: 28 fev. 2012. 

SACCO, Rodolfo. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of 

II). The American Journal of Comparative Law, Vol. 39, No. 1, pp. 1-34, Winter, 1991. 

SADEK, Maria Tereza Aina. Judiciário: mudanças e reformas. Estudos Avançados. São Paulo, v. 

18, n. 51, p. 79-101, Ago. 2004. 

________________. Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Revista Opinião Pública, 

Campinas, 1, v. X, maio, 2004. 

SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em contratos administrativos. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2011. 

________________. Duas faces da proteção judicial dos direitos sociais no Brasil. In: SALLES, 

Carlos Alberto de (Coord.). As grandes transformações do Processo Civil Brasileiro - Homenagem 

ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

________________. Execução judicial em matéria ambiental. São Paulo: RT, 1998. 

________________. Processo Civil de interesse público. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo para solução de 

conflitos de interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017. 

SANDER, Frank E. A. Varieties of dispute processing, 70 F.R.D. 111, 1976. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 7ª. 

Ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

SANTOS, Fábio Gomes dos. Audiência públicas no direito administrativo brasileiro. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2015.  



281 

 

 

 

SENADO FEDERAL. Anteprojeto de Reforma do Código de Processo Civil. Brasília, 2010. 

Disponível em 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496296/000895477.pdf?sequence=1>. 

Acesso em 12/06/2017. 

SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n° 282, de 2012. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106771>. Acesso em 15/06/2017. 

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Brevíssimas reflexões sobre a evolução do tratamento da 

litigiosidade repetitiva no ordenamento brasileiro, do CPC/1973 ao CPC/2015. Revista de Processo. 

vol. 257, julho 2016.  

________________. Congestionamento viário e congestionamento judiciário? reflexões sobre a 

garantia de acesso individual ao Poder Judiciário. Revista de Processo, v. 39, pp. 13-26. São Paulo: 

RT, 2014. 

________________. Linhas fundamentais do novo Código de Processo Civil brasileiro. 

Publicações da Escola da AGU: Direito, Gestão e Democracia, v. 8, pp. 131-150, 2016. 

________________. Linhas fundamentais do novo Código de Processo Civil brasileiro. Revista 

Jurídica Luso-Brasileira, Ano 2, nº. 1, 2016, pp. 1025-1050. Disponível em: 

<http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/1/2016_01_1025_1050.pdf>. Acesso em 

12/07/2017. 

SILVA, Cecília de Almeida; AJOUZ, Igor. Audiências públicas na Suprema Corte brasileira: novas 

tendências para o diálogo social. Revista da AGU, n. 37, ano XII, Brasília-DF, jul./set. , 139-159, 

2013. 

SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

SILVA, Roseane Leal da; HOCH, Patrícia Adriani; RIGHI, Lucas Martins. Transparência pública 

e atuação normativa do CNJ. Revista de Direito GV. Vol. 9, n. 2, pp. 489-514, São Paulo, jul./dez. 

2013. 

SILVESTRI, Elisabetta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non 

rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Ano LI, n. 3, setembro de 1997. 

SOMBRA, Thiago Luís Santos. Supremo Tribunal Federal representativo? O impacto das 

audiências públicas na deliberação. Revista Direito GV. V. 13, n. 1, jan./abr., 2017. 

SONGER, Donald; KUERSTEN, Ashlyn. KAHENY, Erin. Why the haves don't always come out 

ahead: Repeat players meet amici curiae for the disadvantaged. Political Research Quarterly, Vol. 

53, No. 3, Set. 2000. 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Novas perspectivas sobre a oralidade no processo. Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal, v. 2, p. 145-178, 2015. 

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Recurso especial repetitivo: análise crítica do recurso por 

amostragem. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Orientador: Prof. Associado Rodolfo de Camargo Mancuso. São Paulo, 2014. 

STF. ADI 3921, Decisão monocrática. Min. Rel. Joaquim Barbosa, julgado em 24/10/2007, 

publicado em DJe-134, publicado em 31/10/2007. 

STF. ADI 4.350/DF, Rel. Min. Luiz Fux. J. em 23/10/2014, DJe 03/12/2014. 



282 

 
STF. ADPF 145 AgR-segundo, Rel.  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2017, 

Acórdão Eletrônico DJe-206, divulgado em 11/09/2017, publicado em 12/09/2017. 

STF. ARE nº 664335, Rel.  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 04 de dezembro de 2014, 

Acórdão DJe-029. Divulgado em 11/02/2015, publicado em 12/02/2015. 

STF. Espaço para perguntas e esclarecimentos marca fim do primeiro dia de audiência pública. 

Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345517>. 

Acesso em 06/06/2017. 

STF. RE 593849 AgR, Rel.  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2017, DJe-225, 

divulgado em 02/10/2017, publicado em 03/10/2017. 

STF. RE-AgR, Rel.  Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2017, Acórdão Eletrônico 

DJe-143, divulgado em 29/06/2017, publicado em 30/06/2017. 

STF. STA-AgR 175, Min. Relator Gilmar Mendes. Pleno, j. em 17/03/2010. Acórdão disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255>. Acesso em 

05/06/2017. 

STJ. Audiência Pública – Taxa de Corretagem 09/05/2016. 

<https://www.youtube.com/watch?v=Q09dwudg9RA>. Acesso em 08/10/2017. 

STJ. Autos do recurso especial n. 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, trecho do 

parecer do Ministério Público Federal.  

STJ. Autos do REsp. n. 1.483.620/SC. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Anexo 1. 

STJ. Corte Especial, REsp. nº 1.124.552/RS. Rel. Luis Felipe Salomão. J. em 03/12/2014. DJe: 

02/02/2015. 

STJ. Regimento interno. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Regimento/issue/view/1/showToc>. 

Acesso em 20/02/2018. 

STJ. Relatório estatístico 2017. Brasília. 2017. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=301>. Acesso em 

13/03/2018. 

STJ. REsp. 1.483.620/SC. 2ª Seção. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Unânime. J. em 

27/05/2015. DJe: 02/06/2015. 

STJ. REsp. nº 1.151.951/SP. Despacho do Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, de 30 de março 

de 2016. 

STJ. REsp. nº 1.151.951/SP. Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, Edital de 

convocação da audiência pública – nº 1/2016-CD2S. DJe. 11/04/2016. 

STJ. REsp. nº 1.360.969/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10 de agosto de 2016. DJe 19/09/2016. 

STJ. REsp. nº 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, autos do processo, Anexo 1. 

STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 07 de 

agosto de 2004. 

STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 19 de 

agosto de 2004. 



283 

 

 

 

STJ. REsp. nº 1.419.697/RS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão monocrática de 30 de 

maio de 2004. 

STJ. RESp. nº 1.483.620/SC, 2ª Seção, Votação unânime, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 

02/06/2015. 

STJ. RESp. nº 1.483.620/SC, autos do processo, Anexo 1. 

STJ. RESp. nº 1.483.620/SC. Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão Monocrática de 

27 de novembro de 2014. 

STJ. REsp. nº 1.483.620/SC. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. J. em 27 de maio de 2015. Dje: 

02/06/2015. 

STJ. REsp. nº 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Autos do processo. 

STJ. Resp. nº 1.551.951/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão Monocrática de 30 de 

março de 2016. DJe. 01/04/2016. 

STJ. REsp. nº 1.551.951/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Decisão Monocrática de 03 de 

maio de /2016. DJe. 05/05/2016. 

STJ. REsp. nº 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão monocrática de 22 de 

setembro de 2015. DJe. 24/09/2015. 

STJ. REsp. nº 1.551.968/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Autos do processo. 

STJ. REsp. nº 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado 

em 24 de agosto de 2016. DJe 06/09/2016. 

STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Isabel Galotti. Decisão monocrática de 27 de novembro de 2014. 

STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Isabel Galotti. Decisão monocrática de 22 de outubro de 2015. 

STJ. REsp. nº 951.894/DF. Rel. Min. Isabel Galotti, autos do processo, Apenso 3. 

TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. 

TAVARES, André Ramos. Nova lei da súmula vinculante: Estudos e comentários à Lei 11.417, de 

19.12.2006. 3a ed. São Paulo: Método, 2009. 

TEMER, Sofia. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 2a ed. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2017. 

TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Despacho de 14 de agosto de 2017.  

TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo. Despacho de 04 de setembro de 2017. 

TJMA. IRDR nº 053983/2016, Numeração Única 0008932-65.2016.8.10.0000. Relator Des. Jaime 

Ferreira de Araujo, autos do processo, Áudio da audiência pública. 

TJMA. Processo nº 0827523-05.2017.8.10.0001. Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São 

Luís. 

TJMA. Processo nº 0827523-05.2017.8.10.0001. Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São 

Luís. Despacho do Juiz Titular Douglas de Melo Martins, de 29 de novembro de 2017. 



284 

 
TJSC. ACP do Carvão. Disponível em: <https://www.jfsc.jus.br/acpdocarvao/>. Acesso em 

11/08/2017. 

TJSP. TJSP promove audiência pública sobre vagas em creches de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=43765>. Acesso em 04/06/2017. 

TRF4. IRDR nº 5054341-77.2016.4.04.0000. Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz. Autos do 

processo. 

TRUBEK, David M. The handmaiden’s revenge – On reading and using the newer sociology of 

civil procedure. Law and Contemporary Problems, vol. 51, n. 4, outubro/1988. 

________________. A vingança da criada: sobre ler e usar a nova sociologia do processo civil. 

Revista de Estudos Empíricos em Direito. v. 5, n. 1, mar./2018. 

TRUBEK, Louise; TRUBEK, David. Civic justice through civil justice: a new approach to public 

interest advocacy in the United States. In: Access to justice and the welfare state. CAPPELLETTI, 

Mauro (ed.). Florence: European University Institute, 1981. 

TST. Instrução Normativa n. 38 [editada pela Resolução n. 201, de 10 de novembro de 2015]. 

Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/72880>. Acesso em 12/12/2017. 

TST. IRR-1325-18.2012.5.04.0013. Decisão monocrática, Rel. Min. Augusto César de Leite 

Carvalho. Publicada no DEJT 21/02/2018. 

TST. IRR-1325-18.2012.5.04.0013. Decisão monocrática, Rel. Min. Augusto César de Leite 

Carvalho. Publicada no DEJT 21/02/2018. 

VALLE, Vanice Regina Lírio do (coord.). Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF. 

Belo Horizonte: Fórum, 2012. 

VERBIC, Francisco. El remedio estructural de la causa “Mendoza”. Antecedentes, principales 

características y algunas cuestiones planteadas durante los primeros tres años de su implementación. 

Anales n. 43 – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP, 2013, p. 269. Disponível em: 

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/33771/Documento_completo.pdf?sequence=1>. 

Acesso em 12/12/2017. 

VESTENA, Carolina Alves. Audiências públicas – Diagnóstico empírico sobre os limites da 

participação social. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. Ano 6, n. 24, out./dez. 2012. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Experimentalismo judicial. Coluna publicada em 03/05/2014. Disponível 

em: <http://m.folha.uol.com.br/colunas/oscarvilhenavieira/2014/05/1448931-experimentalismo-

judicial.shtml>. Acesso em 02/12/2017. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Que reforma? Revista de Estudos Avançados, 18(51), 2004. 

________________. Supremocracia. Revista Direito GV. Vol. 4, n. 2, São Paulo, jul./dez., 2008. 

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel (Orgs.). Participação e processo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1988. 

________________. Processo Civil de Interesse Público: introdução. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo; COSTA, Susana Henriques da (Coord.). O processo para 

solução de conflitos de interesse público. Salvador: Juspodivm, 2017. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 



285 

 

 

 

ZANATTA, Rafael Ferreira; SOUZA, Michel Roberto de. O sistema de scoring e a primeira 

audiência pública do STJ. Blog E-mancipação. Disponível em 

<http://rafazanatta.blogspot.com.br/2014/08/o-sistema-de-scoring-e-primeira.html>. Acesso em 

11/10/2014.  

ZANETTI JR. Hermes; MADUREIRA, Claudio. Formalismo-valorativo e o novo processo civil. 

Revista de Processo, vol. 272, pp. 85-125, Out/2017. 



286 

 

APÊNDICE – QUADRO-RESUMO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ESTUDADAS 

QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA SCORING – 2ª SEÇÃO STJ 

 Ministros 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

1º Painel Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

(Presidente); 

Min. Maria 

Isabel Galotti; 

Min. Marco 

Buzzi; 

Ministério 

Público Federal 

Ministério Público Jurídico 

OAB/DF 

 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

Defensoria 

Pública do Estado 

do Rio de Janeiro 

(Fábio Ferreira da 

Cunha e Larissa 

Davidovich) 

Defensoria pública Jurídico 

Instituto 

Brasileiro de 

Defesa do 

Consumidor – 

IDEC (Walter 

Faiad de Moura) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Associação 

Nacional de 

Defesa e 

Informação do 

Consumidor – 

Andicon (Remi 

Molin e Deivti 

Dimitrios) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Parte recorrida 

(consumidores) 

(Lisandro Goularte 

Moraes) 

Parte individual 

(Consumidores) 

Jurídico 

2º Painel Ministro 

Ricardo Villas 

Bôas 

Cueva 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Marco 

Buzzi; 

Ministra Maria 

Isabel Gallotti; 

Secretária da 

Micro e Pequena 

Empresa da 

Presidência da 

República (José 

Levi Mello do 

Amaral Jr.) 

 

Órgão da 

Administração 

Pública 

Jurídico 

Ministério 

Público do DFT 

(Leonardo Roscoe 

Bessa) 

Ministério Público Jurídico 

SPC/SC (Rodrigo 

Titericz) 

Empresas, 

sociedades limitadas 

ou anônimas 

Jurídico 
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Febraban (Marcos 

de Barros 

Lisboa, 

economista e 

professor) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico (Economista) 

Serasa Experian 

S/A (Fabiano 

Robalinho 

Cavalcanti e 

Vander Nagata) 

Empresas, 

sociedades limitadas 

ou anônimas 

Jurídico 

3º Painel Min. Maria 

Isabel Galotti 

(Presidente); 

Instituto 

Brasileiro de 

Política e Direito 

do 

Consumidor -  

Brasilcon (Bruno 

Miragem, 

advogado). 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Confederação 

Nacional de 

Dirigentes 

Lojistas (Nival 

Martins da Silva 

Junior) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

Boa Vista 

Serviços S/A 

(Flávio Pereira 

Lima) 

Empresas, 

sociedades limitadas 

ou anônimas 

Jurídico 

Câmara de 

Dirigentes 

Lojistas de Porto 

Alegre (Fernando 

Smith Fabris) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

Banco Central do 

Brasil (Isaac 

Menezes Sidney 

Ferreira) 

Órgão da 

Administração 

Pública 

Jurídico 

4º Painel Min. Raúl 

Araújo 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Parte Recorrente 

(Fabiano Garcia 

Severgini) 

Parte individual 

(Consumidores) 

Jurídico 

Instituto 

Brasileiro de 

Defesa do 

Consumidor 

Bancário (Luciano 

Duarte Peres) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Confederação 

Brasileira 

de Aposentados e 

Pensionistas -

Cobap (Antônio 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 
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Celso Nogueira 

Leiria) 

OAB/MS 

(Leandro Amaral 

Provenzano) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

Defensoria 

Pública do Estado 

do Rio Grande do 

Sul (Josane de 

Almeida Heerdt) 

Defensoria pública Jurídico 

Proteste – 

Associação de 

Consumidores 

(Maria 

Inês Dolci) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Associação 

Procopar (Josafar 

Augusto da Silva 

Guimarães) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Encerramento     
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QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA DPVAT – 2ª SEÇÃO STJ 

 Ministros 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

1º Painel Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino 

(Presidente); 

Min. João Otávio 

de Noronha; 

Min. Luis Felipe 

Salomão; 

Min. Marco 

Buzzi; 

Min. Marco 

Aurélio Bellizze; 

Min. Moura 

Ribeiro; 

Min. Isabel 

Gallotti; 

Ministério 

Público Federal 

Procuradoria Geral 

da República 

(Humberto Jacques 

Medeiros) 

Ministério Público Jurídico 

Superintendência 

de Seguros 

Privados (Danilo 

Cláudio da Silva) 

Órgão da 

Administração 

Pública 

Técnico 

Defensoria 

Pública da União 

(Sander Gomes 

Pereira Jr.) 

Defensoria pública Jurídico 

2º Painel Min. Marco 

Aurélio Bellizze 

(presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino;  

Ministra Maria 

Isabel Gallotti; 

Seguradora Líder 

- Parte 

Recorrente 

(Márcio Vieira 

Souto Costa 

Ferreira) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

Dinarte D. Santos 

- Parte Recorrida 

(Bruno Fuga) 

Consumidores Jurídico 

3º Painel Ministra Maria 

Isabel Gallotti 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino;  

Min. Marco 

Aurélio Bellizze 

LCA Consultores 

(Bernard Appy) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Técnico 

4º Painel Min. Moura 

Ribeiro 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Marco 

Aurélio Bellizze; 

 

Stepherson Vieira 

Lacerda 

(advogado) 

Advogado 

individual 

Jurídico 

Caixa Seguradora 

(Paulo Roberto 

Roque Antônio 

Khouri) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

5º Painel Ministro Marco 

Buzzi 

(Presidente); 

Ministro Marco 

Aurélio Bellizze; 

Alex Gonçalves de 

Jesus (advogado) 

Advogado 

individual 

Jurídico 

Confederação 

Nacional das 

Empresas de 

Seguros Gerais, 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

Jurídico 
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Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Previdência 

Privada e Vida, 

Saúde 

Suplementar e 

Capitalização 

(Gustavo 

Binenbojm) 

federações e 

confederações. 

6º Painel Ministro Villas 

Bôas Cueva 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Instituto 

Brasileiro de 

Atuária – IBA 

(Paulo Pereira 

Ferreira). 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico 

Antonio Penteado 

Mendonça 

(advogado) 

Advogado 

individual 

Jurídico 

Encerramento     
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QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA CAPITALIZÇÃO DE JUROS – CORTE 

ESPECIAL STJ 

 Ministros 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

1º Painel Min. Maria 

Isabel Gallotti 

(Presidente); 

Min. Humberto 

Martins; 

Min. Villas 

Bôas Cueva; 

Min. Moura 

Ribeiro; 

Subprocurador-

Geral da 

República (José 

Elaeres Marques 

Teixeira) 

Ministério Público Jurídico 

2º Painel Min. Humberto 

Martins 

(Presidente); 

Min. Napoleão 

Nunes Maia 

Filho; 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Min. Villas 

Bôas Cueva; 

Min. Marco 

Buzzi; 

Min. Moura 

Ribeiro;  

Min. Reynaldo 

Soares da 

Fonseca. 

Banco Central do 

Brasil (Erasto 

Villa Verde de 

Carvalho Filho e 

Bernardo Henrique 

de Mendonça 

Heckmann) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Jurídico 

Associação 

Brasileira das 

Entidades 

Fechadas de 

Previdência 

Privada – 

ABRAPP (Ana 

Carolina Ribeiro 

de Oliveira) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

3º Painel Min. Napoleão 

Nunes Maia 

Filho 

(Presidente); 

Min. Humberto 

Martins; 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Min. Villas 

Bôas Cueva; 

Min. Marco 

Buzzi; 

Min. Moura 

Ribeiro;  

Min. Reynaldo 

Soares da 

Fonseca; 

Andressa Jarletti 

Gonçalves de 

Oliveira 

(Professora) 

Advogados 

individuais 

Jurídico 

Associação 

Brasileira das 

Entidades de 

Crédito 

Imobiliário e 

Poupança – 

ABECIP (Luiz 

Rodrigues 

Wambier e Renor 

Valério da Silva) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico e Técnico 

(engenheiro) 

4º Painel Min. Marco 

Buzzi 

(Presidente); 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

André Zanetti 

Baptista 

(advogado, 

Professor) 

Advogados 

individuais 

Jurídico 

Caixa Econômica 

Federal 

(Teotônico Costa) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Técnico 
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5º Painel Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

(Presidente); 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Min. Villas 

Bôas Cueva. 

Federação 

Brasileira de 

Bancos – 

Febraban (Carlos 

Antônio Rocca) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico 

Luiz Fernando 

Azzoni Faringnoli 

(Perito Econômico 

Financeiro e 

Administrador 

Judicial) 

Expert individual Técnico 

6º Painel Min. Villas 

Bôas Cueva 

(Presidente); 

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Min. Jorge 

Mussi; 

Min. Og 

Fernandes; 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Rodrigo de Losso 

da Silveira Bueno 

(Professor) 

Expert individual Técnico 

Instituto dos 

Advogados de São 

Paulo (Flávio 

Maia Fernandes 

dos Santos) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

7º Painel Min. Jorge 

Mussi 

(Presidente); 

Min. Og 

Fernandes; 

Min. Raul 

Araújo; 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino;  

Min. Maria 

Isabel Gallotti; 

Conselho 

Regional de 

Administração do 

Paraná (Sônia 

Regina Ribas 

Timi) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico 

8º Painel Min. Raul 

Araújo 

(Presidente);  

Min. Jorge 

Mussi; 

Min. Og 

Fernandes; 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Isabel 

Gallotti; 

 

Associação 

Brasileira das 

Entidades dos 

Mercados 

Financeiros e de 

Capitais – 

Anbima 

(Francisco Sátiro) 

Associações de 

empresas 

Jurídico 

Gilberto Melo 

(especialista em 

cálculos judiciais, 

extrajudiciais e 

precatórios) 

Expert individual Jurídico 

9º Painel Min. Herman 

Benjamin 

(Presidente);  

Celso Alves de 

Almeida 

(advogado 

especialista) 

Advogados 

individuais 

Jurídico 
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Min. Og 

Fernandes;  

Min. Raul 

Araújo; 

Min. Isabel 

Gallotti 

 

Giancarlo Zanon 

(especialista em 

perícia contábil) 

Expert individual Técnico 

10º Painel Min Og 

Fernandes 

(Presidente) 

Min. Herman 

Benjamin; 

Min. Raul 

Araújo; 

Min. Maria 

Isabel Gallotti;  

Des. Federal 

(convocada) 

Diva Prestes 

Malerbi; 

Confederação 

Nacional das 

Instituições 

Financeiras – 

CNIF (Marcos 

Cavalcante de 

Oliveira) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

José Henrique 

Garcia Moreira, 

Edson Rovina e 

José Jorge 

Meschiatti 

Nogueira 

(especialistas em 

perícia financeira) 

Expert individual Técnico, Técnico, 

Técnico. 

Encerramento     
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QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA TAXA DE CORRETAGEM – 2ª SEÇÃO STJ 

 Ministros 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

14:00 – 14:35 

Abertura e 

primeiro 

painel 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

(Presidente); 

Min. Marco 

Buzzi 

Moura Ribeiro; 

MPF – Ministério 

Público Federal:  

Subprocurador-

Geral da 

República 

(Antônio Carlos 

Alpino Bigonha) 

Ministério Público Jurídico 

Parte recorrida - 

RESP 

1.551.951/SP 

(Marcelo de 

Andrade Tapai -

OAB/SP 249.859) 

Consumidores Jurídico 

14:35 – 15:09 

Segundo 

painel 

Min. Marco 

Buzzi 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Marco 

Aurélio 

Bellizze; 

CONFECI - 

Conselho Federal 

de Corretores de 

Imóveis (José 

Augusto Viana 

Neto) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico (Corretor 

imobiliário) 

Ministério das 

Cidades (Nelson 

Teixeira da Silva) 

Entes Federativos 

(União Federal) 

Técnico (servidor público) 

15:10 – 15:35 

Terceiro 

painel 

Min. Marco 

Aurélio 

Bellizze 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Antonio 

Carlos Ferreira  

Marco Buzzi; 

IDEC - Instituto 

de Defesa do 

Consumidor 

(Cláudia de Moraes 

Pontes de Almeida 

– OAB/SP 

261.291) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

ABRAINC – 

Associação 

Brasileira de 

Incorporadoras 

Imobiliárias – 

(Gustavo Henrique 

de Barros Franco e 

Flávio Luiz 

Yarshell – OAB/SP 

88.098) 

Associações de 

empresas 

Jurídico e técnico 

(economista) 

15:38 – 16:07 

Quarto painel 

Min. Antonio 

Carlos Ferreira 

(Presidente) 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino 

Min. Marco 

Aurélio 

Bellizze 

SINDUSCON-SP 

– Sindicato da 

Indústria da 

Construção Civil 

de Grandes 

Estruturas do 

Estado de São 

Paulo (José Carlos 

Baptista Puoli – 

OAB/SP 110.829) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 
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BRASILCON – 

Instituto 

Brasileiro de 

Política e Direito 

do Consumidor: 

(Walter José Faiad 

de Moura – 

OAB/DF 17.390) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

16:10 – 16:39 

Quinto painel 

Min. Moura 

Ribeiro 

(Presidente); 

Min. Antonio 

Carlos Ferreira 

Raul Araújo; 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

ABMH - 

Associação 

Brasileira dos 

Mutuários da 

Habitação (Lúcio 

de Queiroz Filho – 

OAB/MG 111.564 

e Alexandre Barros 

Tavares – 

OAB/MG 122.676) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

SINDUSCON – 

FPOLIS – 

Sindicato da 

Indústria da 

Construção Civil 

da Grande 

Florianópolis – 

(Marcos Vinícius 

Borges – OAB/SC 

20.210) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

16:41 – 17:09  

Sexto painel 

Min. Raul 

Araújo 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

Min. Antonio 

Carlos Ferreira 

Moura Ribeiro 

Min. Ricardo 

Villas Bôas 

Cueva; 

SINDUSCON-RN 

– Sindicato da 

Indústria da 

Construção Civil 

do Estado do Rio 

Grande do Norte 

(Gabrielle 

Trindade Moreira 

de Azevedo – 

OAB/RN 9.679) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

IPDCON – 

Instituto Potiguar 

de Defesa dos 

Consumidores 

(Everton Medeiros 

Dantas - OAB/RN 

8.357) 

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

17:10 – 17:35 

Sétimo painel 

Min. Ricardo 

Villas Bôas 

Cueva 

(Presidente); 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

SECOVI-SP – 

Sindicato das 

Empresas de 

Compra, Venda, 

Locação e 

Administração de 

Imóveis 

Residenciais e 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 
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Comerciais de São 

Paulo 

(Luiz Rodrigues 

Wambier – 

OAB/PR 7.295) 

SECOVI (DF, RJ, 

PE, MG, RN, BA, 

GO, DF, PR, PB, 

MS, MT, SC, 

Florianópolis e 

Tubarão) 

(Marcelo Terra – 

OAB/SP 53.205) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

17:37 – 18:04 

Oitavo Painel 

Min. Paulo de 

Tarso 

Sanseverino; 

ABRAMI-DF - 

Associação 

Brasiliense dos 

Advogados do 

Mercado 

Imobiliário 

(Cláudio Augusto 

Sampaio Pinto – 

OAB/DF 14.294) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

Federação 

Nacional 

Fenacional Dos 

Corretores De 

Imóveis – 

FENACI. (Joaquim 

Antônio Mendonça 

Ribeiro) 

(Conforme decisão 

de 03/05/2016) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico (corretor 

imobiliário) 

18:06 – 

Encerramento 
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QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA EPI – TRF DA 4ª REGIÃO 

Painel Desembargadores 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

(i) exposições 

sobre 

engenharia e 

segurança do 

trabalho;  

Desembargadores 

Federais: Paulo 

Afonso Brum Vaz 

(relator do caso); 

Celso Kipper; 

Jorge Antonio 

Maurique;  

Fernando Quadros; 

Juiz Federal: José 

Antonio Savaris; 

Ministério 

Público do 

Trabalho da 4ª 

Região (Jane Rosa 

Rodrigues 

Escobar, Analista 

de Engenharia de 

Segurança do 

Trabalho, Chefe 

do Setor de 

Perícias) 

Ministério Público 

(do Trabalho) 

Técnico 

CREA-RS e  

CREA-PR 

(Nelson Agostinho 

Burille, 

Engenheiro de 

Segurança do 

Trabalho) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico 

CREA-PR 

(Alfredo 

Somorovsky, 

Engenheiro de 

Segurança do 

Trabalho) 

Associações de 

classe, associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Técnico 

(ii) exposições 

sobre medicina 

do trabalho;   

Desembargadores 

Federais: Paulo 

Afonso Brum Vaz 

(relator do caso); 

Celso Kipper;  

Jorge Antonio 

Maurique; 

Fernando Quadros;  

Juiz Federal: José 

Antonio Savaris; 

INSS (Rosileide 

Tavares Soares, 

Coordenadora de 

Perícias Médicas 

da Diretoria de 

Saúde do 

Trabalhador) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Técnico 

Secretaria 

Estadual da 

Saúde do RS 

(Maria Carlota 

Borba Brum 

Médica do 

Trabalho, 

representando 

CEREST 

Estadual/RS) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Técnico 

Parte pessoa 

física (Helio 

Gustavo Alves, 

procurador de 

Silvionei Stahnke - 

suscitante) 

Parte individual Jurídico 
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(iii) 

fiscalização do 

trabalho. 

Desembargadores 

Federais: Paulo 

Afonso Brum Vaz 

(relator do caso); 

Celso Kipper; 

Jorge Antonio 

Maurique;  

Fernando Quadros; 

Juiz Federal: José 

Antonio Savaris; 

Ministério do 

Trabalho 

(Jeferson Seidler, 

Médico do 

Trabalho, 

Assistente Técnico 

do Departamento 

de Segurança e 

Saúde no 

Trabalho) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Técnico 

Ministério 

Público do 

Trabalho da 4ª 

Região (Gilson 

Luiz Laydner De 

Azevedo)  

 

Ministério Público 

(do Trabalho) 

Jurídico 

Instituto 

Brasileiro de 

Direito 

Previdenciário – 

IBDP (Diego 

Henrique 

Schuster)  

Associações de 

defesa de direitos / 

organizações não 

governamentais 

Jurídico 

Encerramento     
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QUADRO-RESUMO – AUDIÊNCIA PÚBLICA CRÉDITO CONSIGNADO – TJ/MA 

Painel Desembargadores 

presentes 

Expositores Classificação Perfil 

Painel único Des. Jaime Ferreira 

Araújo; 

Banco Itaú 

Consignado S/A (Luiz 

Rodrigues Wambier – O 

B/PR 7.295 e Patrícia 

Carla de Deus Lima – 

OAB/PR 28.277); 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

Febraban (Ricardo 

Luiz Blundi 

Sturzenegger – 

OAB/DF nº 19.535) 

 

Associações de 

classe, 

associações 

profissionais, 

sindicatos, 

federações e 

confederações 

Jurídico 

ABBC - Associação 

Brasileira de Bancos 

(Djalma Silva Júnior – 

OAB/SP nº 368.437) 

Associações de 

empresas 

Jurídico 

Banco do Brasil S/A 

(Aloísio Henrique 

Mazzarolo – OAB/TO 

nº 5239-B e Márcio 

Diógenes Pereira da 

Silva – OAB/MA nº 

9.318) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

Raimundo Matias de 

Sousa (Renato Dias 

Gomes, advogado) 

Parte individual Jurídico 

PROCON/MA 

(Hildélis Silva Duarte 

Júnior – Presidente) 

Órgãos da 

Administração 

Pública 

Jurídico 

JOÃO PAULO 

MARTINS (Thiago 

Sereno Furtado – 

OAB/MA nº 10.512) 

Parte individual Jurídico 

CONSULPREV (Luiz 

Valdemiro Soares Costa 

– OAB/MA nº 9.487-A) 

Parte individual Jurídico 

FACAM – Faculdade 

do Maranhão e 

SOMAR – Sociedade 

Maranhense de Ensino 

Superior Ltda. (Pedro 

Augusto Souza de 

Alencar – OAB/MA nº 

7.937) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

Ordem dos Advogados 

do Brasil 

Seccional/MA (Thiago 

Roberto Morais Diaz, 

OAB/MA nº 7614) 

Associações de 

classe, 

associações 

profissionais, 

sindicatos, 

Jurídico 
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federações e 

confederações 

Grupo Banco 

Bradesco S/A, Banco 

Bradesco S/A E Banco 

Bradesco 

Financiamentos S/A 

(Alberico Eugênio da 

Silva Gazzineo – 

OAB/SP nº 272.393) 

Empresas, 

sociedades 

limitadas ou 

anônimas 

Jurídico 

Encerramento     

 

 


