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RESUMO

O Código de Processo Civil de 2015 foi aprovado mediante amplo debate por setores da comunidade jurídica. Essa metodologia de trabalho 
permitiu, em alguma medida, que visões distintas acerca da ciência processual, principalmente de cunho regional, fossem contempladas no 
Projeto final do novo código. Por esse motivo, alguns autores denominam o CPC/2015 como o estatuto mais democrático da história jurídica do 
país. Dentre as diversas inovações inseridas em nosso ordenamento processual destaca-se as dimensões participativas e democratizantes do 
código, caracterizadas pela atuação das partes e da sociedade civil na definição do procedimento (negócios processuais típicos e atípicos – art. 
190); na participação na formação de precedentes judiciais (art. 927,§2º); na participação em audiência pública, designada pelo relator no 
julgamento de recursos excepcionais (art. 1038, II) e no ingresso em demandas com ampla repercussão social como amicus curiae (art. 138). Tais 
inovações não representam apenas alterações normativas, mas, em essência, uma reforma no modo de ser no direito processual civil brasileiro. 
Com efeito, a condução do processo judicial não é mais monopolizada pelo juiz, ao contrário, foi delegada a este a função, precípua, de um 
colaborador privilegiado na formação da decisão judicial. A ampliação da participação dos sujeitos parciais do processo na construção do 
processo decisório constitui inovação, sem precedentes, na processualística brasileira e requer, para ter plena eficácia, aderência à cultura jurídica 
processual estabelecida. É neste contexto que se fazem necessários estudos empíricos acerca da aderência dos institutos democratizantes do 
CPC/2015 e a cultura jurídica processual estabelecida. O estudo tem como escopo inventariar as dimensões participativas e democratizantes do 
código e, num segundo momento, estudar a compatibilidade destes mesmos institutos com a cultura jurídica processual brasileira, forjada nas 
práticas institucionais do Poder Judiciário. O objetivo do estudo é identificar no texto normativo do Código de Processo Civil suas dimensões 
democratizantes e participativas, destacando os procedimentos colaborativos de formação de decisões judiciais. Os objetivos específicos 
desdobram-se em dois. O primeiro corresponde à análise da aderência desses institutos inovadores em nossa cultura jurídica processual e nas 
possíveis rejeições ou efeitos colaterais desses institutos democratizantes manifestos em procedimentos conduzidos pelo Poder Judiciário. 
Pretende-se, neste contexto, identificar em que grau os sujeitos processuais, e a sociedade civil organizada em geral, utilizam-se desses institutos 
democratizantes e participativos. O segundo objetivo tem como escopo investigar, a partir da práxis dos tribunais, a cultura jurídica processual 
comum aos tribunais na condução dos procedimentos participativos e democratizantes, buscando identificar em que dimensão a rotina 
processual dos tribunais estimulam ou viabilizam os procedimentos democratizantes e participativos ou se reforçam uma práxis tradicional e 
hierarquizada que se contradiz com as dimensões democratizantes do CPC/2015. A metodologia que será empregada no trabalho será a 
qualitativa-documental. Pretende-se analisar a amostragem de decisões judiciais proferidas em 2016, coletadas nos Tribunais Superiores, em 
especial o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para identificar, de forma detalhada, como foi conduzido as dimensões 
democratizantes, como audiência pública e admissão de amicus curiae, sob a égide do CPC/2015. Os resultados parciais, considerando que a 
pesquisa se encontra em andamento, sugerem que há, ainda, certa dificuldade dos integrantes do Poder Judiciário em lidar com a democratização 
do processo decisório expressa no código. A dificuldade decorre em razão do Poder Judiciário brasileiro ser caudatário de uma estrutura 
hierarquizada onde o juiz possui o monopólio na construção da decisão judicial.
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