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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 um o 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 para que o conflito seja resolvido maior do que os 

interesses subjetivos envolvidos. 

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 
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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. 



27 

 

 

 

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 a 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 ônus 

argumentativo 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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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. 
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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     

 

 


