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RESUMO 

 

PINTO, E. A. Audiências públicas no STF: análise do procedimento e do perfil de participantes. 

Rio de Janeiro. 2020. 180 f. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito, 

Universidade Estácio de Sá, 2020.  

 

A abertura da interpretação constitucional à participação social, por meio das audiências 

públicas, tem como objetivos principais: integrar a realidade ao processo interpretativo dos 

juízes e conferir legitimidade suplementar à jurisdição constitucional. A audiência pública é o 

instituto, por meio do qual, pessoas, órgãos, entidades públicas e privadas têm a oportunidade 

de manifestar suas razões com a perspectiva de influenciar no processo decisório da corte 

constitucional. Essa pesquisa pretende verificar: se as audiências públicas alcançam seu 

propósito de ampliação da participação, com base em critérios que assegurem a pluralidade de 

posições e a diversidade de sujeitos; se a dinâmica da audiência pública fomenta o intercâmbio 

de visões; e como as razões apresentadas são incorporadas ao processo decisório da corte 

constitucional brasileira. Para alcançar essa finalidade, foi conduzida uma análise crítico-

propositiva do instituto das audiências públicas, a partir de dados obtidos por meio de pesquisa 

empírica, na qual foram mapeadas variáveis qualitativas e quantitativas acerca do procedimento 

de convocação e habilitação, do perfil dos participantes, da dinâmica da audiência e seus efeitos 

na decisão final do Supremo Tribunal Federal. Verificou-se que há um baixo índice de 

diversidade entre os participantes das audiências públicas analisadas, que o procedimento 

necessita de medidas voltadas a garantir a sua coerência e integridade, dentre as quais se sugere 

a definição de objetivos e o exercício de justificação das decisões tomadas relativas ao 

procedimento. Ademais, são propostas diretrizes viabilizadoras da ampliação e do 

aprofundamento da prática democrática. 

 

Palavras-chave: diálogo; democracia; justificação. 

  



ABSTRACT 

 

PINTO, E. A. Public hearings in Brazilian Constitutional Court: analysis of procedure and 

profile of participants. Rio de Janeiro. 2020. 180 f. Master thesis. Post-graduate Program in 

Law, Universidade Estácio de Sá, 2020.  

 

The openness of constitutional interpretation to social participation, through public hearings, 

has as main objectives: to integrate reality into the judge’s interpretive process and to grant 

additional legitimacy to judicial review. Public hearing is a procedure designed to grant people, 

agencies, public and private entities the opportunity to express their reasons as ways to 

influence the decision-making process of the constitutional court. This research aims to verify: 

whether public hearings achieve their purpose of expanding participation, based on criteria that 

ensure the plurality of positions and the diversity of subjects; whether the dynamics of the 

public audience foster the exchange of views; and how the reasons given are incorporated into 

the decision-making process of the Brazilian constitutional court. A critical-propositional 

analysis of the institute of public hearings was conducted, based on data obtained through 

empirical research, in which qualitative and quantitative variables were mapped about the 

calling and qualification procedure, the profile of the participants, the dynamics of the hearing 

and its effects on the final decision of the Supreme Court. It was found that there is a low index 

of diversity among the participants of the public hearings analyzed; that the procedure needs 

improvement to assure. A clear definition of intended results and a broader justification on 

procedural decisions related to the public hearing are suggested as relevant alterations. In 

addition, guidelines are proposed to enable the expansion and deepening of the intended 

democratic debate. 

 

Keywords: dialogue; democracy; justification. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta de abertura da interpretação da constituição à participação social por meio 

das audiências públicas, no plano normativo, surge onze anos após a promulgação da 

Constituição de 1988, com a edição da Lei n. 9.868/1999 que regulou o processo e julgamento 

da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. 

A convocação da sociedade civil a contribuir no processo decisório da corte, quando 

diante de matérias complexas ou de questões sensíveis com forte apelo social, confere uma 

legitimação suplementar àquela de cariz formal tradicionalmente atribuída ao julgador pela lei: 

a legitimação social, que é muito importante quando há pretensão de estabilidade. 

Em sociedades plurais e complexas é desejável e compatível com o ideal de processo 

democrático que o julgador receba manifestações dos diversos pontos de vista que se possa ter 

do caso, devendo avaliá-los, acatá-los ou rejeitá-los, sempre manifestando os motivos, num 

verdadeiro exercício dialógico. As audiências públicas, nessa perspectiva, são um importante 

mecanismo de participação, com forte potencial para a promoção de diálogos interinstitucionais 

e com a sociedade civil. 

A hipótese adotada nesta pesquisa é a de que o emprego desse instrumento no processo 

decisório como método de democratização da interpretação constitucional, depende da 

observância de critérios que ensejem um procedimento de convocação e habilitação que se 

revele público, transparente, isonômico e, ao mesmo tempo, assegurem a pluralidade e a 

diversidade de participantes, bem como um diálogo efetivo entre a sociedade e a Suprema 

Corte. 

Essa pesquisa tem como diferencial o enfoque sobre o procedimento e não os efeitos 

substantivos das audiências públicas na deliberação da Corte. Não se desconsidera a 

importância das investigações acerca da correção das respostas dadas pelo Tribunal a dilemas 

sensíveis, mas esse conteúdo já foi objeto de outros importantes trabalhos na área. 

 A análise crítico-descritiva, em uma perspectiva exclusivamente procedimental, tem 

como objetivo principal descrever a forma como o STF vem construindo na prática esse 

instituto inovador pelo qual é possível dar visibilidade a temas constitucionalmente relevantes, 

ampliar a participação direta da sociedade civil, instituir diálogos com vistas ao entendimento 

mútuo entre cidadãos, legitimar decisões em dilemas complexos. 



17 
 

Para atingir-se tal finalidade, adotou-se o modelo de pesquisa empírica, cuja 

metodologia se encontra descrita no apêndice A. Acredita-se que por seu potencial de revelar 

os efeitos reais dos objetos sob sua análise, esse método é o que reúne as melhores ferramentas 

para o desenvolvimento desse trabalho que tem como escopo o mapeamento do procedimento 

de convocação e habilitação para as audiências públicas no âmbito do STF, a identificação do 

perfil de participantes, o exame da dinâmica da audiência pública e seus usos nas decisões da 

corte. 

O desenvolvimento dessa investigação demandou o estudo de temas como 

constitucionalismo, democracia e direitos fundamentais, matriz de conhecimento que integra 

ambas as linhas de pesquisa do programa, constituindo-se, portanto, na linha condutora da sua 

área de concentração, qual seja: “Direito Público e evolução social”.  

 No tocante à aderência à linha de pesquisa: “Acesso à justiça e efetividade do processo”, 

este trabalho ao examinar o instituto das audiências públicas, de uma perspectiva 

procedimental, avaliando a real existência de diálogo, a diversidade dos atores que participam 

e teriam, portanto, a oportunidade de influenciar no processo deliberativo e a coerência interna 

do procedimento, está em consonância direta com as propostas de pesquisas acerca dos 

processos de deliberação dialógica (democracia), da abertura do canal judiciário por meio dos 

institutos como audiências públicas e da teoria dos diálogos interinstitucionais e sociais 

abarcadas pela referida linha de pesquisa. 

 A dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, é apresentado ao 

leitor, de modo descritivo, com base em textos normativos que regulamentam o instituto em 

procedimentos perante o STF e em alguns julgados da Corte, a forma como o instituto da 

audiência pública foi sendo desenhado na jurisdição constitucional brasileira. Além disso, as 

audiências públicas são analisadas, a partir de material bibliográfico, que fornece a matriz 

teórica de justificação desse procedimento como mecanismo de democratização da 

interpretação constitucional. 

 Dentre as fontes normativas consultadas destacam-se: as leis que dispõem sobre as ações 

de controle concentrado de constitucionalidade e o Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, o qual disciplina, ainda que de forma minimalista, o procedimento, inclusive, 

ampliando as possibilidades de convocação. 

Para constituir a matriz teórica do presente trabalho, uma primeira aproximação ao tema 

deu-se por meio da obra “Audiências públicas e ativismo: diálogo social no STF” de Valle et 

al (2012), a qual forneceu as primeiras contribuições sobre o referencial teórico e normativo 
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adotados, a descrição das cinco primeiras audiências empreendidas pelo STF e uma visão crítica 

acerca do procedimento e do caráter dialógico desse instituto. 

No que concerne às teorias dos diálogos interinstitucionais e sociais, além do livro 

supracitado, foram ainda pesquisadas outras obras nacionais, tais como os trabalhos de Valle e 

Silva (2009), Brandão (2012), Ferreira e Silva (2012), sem abdicar, contudo, da contribuição 

de doutrina estrangeira, em especial o trabalho de Bateup (2007), no qual a autora analisa em 

uma perspectiva comparada as experiência de diálogo constitucional nos Estados Unidos e no 

Canadá. 

Com relação ao aspecto democrático do procedimento, foram adotadas como bases 

teóricas os trabalhos de Baptista Pavan (2003), Barroso (2012, 2018), Casséte (2013), Gaspardo 

(2018) Pereira e Carvalho (2008), Santos e Avritzer (2002), dentre outros. 

No que se refere à parte empírica da pesquisa, a principal fonte foram as audiências 

públicas, em si, inicialmente consultou-se os documentos disponíveis no sítio eletrônico do 

STF, em especial, os despachos e editais convocatórios, as listas de habilitação, as notas 

taquigráficas e acórdãos, bem como, foram assistidos os vídeos desses eventos na íntegra. A 

coleta dos dados fora acompanhada do registro em formulário criado para essa finalidade (vide 

Apêndice B) e de relatório pormenorizado do procedimento. 

No segundo e terceiros capítulos tem-se o relato da dimensão empírica da pesquisa, 

também com uma abordagem descritiva, onde são explicitados diversos aspectos do 

procedimento, tais como, o ato convocatório, o edital de habilitação, o perfil de participantes, a 

prática das audiências públicas em concreto e seus usos no processo decisório da Suprema 

Corte. 

Os dados colhidos são apresentados, por meio de gráficos e quadros, e demostram os 

temas para os quais o STF já convocou audiências públicas, inconsistências nos procedimento 

de convocação e habilitação, o perfil dos participantes convidados pelo STF e dos habilitados 

por requerimento, a dinâmica da audiência, a pluralidade de posições defendidas durante a 

audiência, as formas de participação e os efeitos da audiência pública nas razões de decidir dos 

ministros. 

O que se busca nestes capítulos centrais é a reconstrução da prática das audiências 

públicas convocadas pela Suprema Corte, desde a regulamentação do instituto pela Emenda 

Regimental n. 29/2009, passando pela sua inclusão no Código de Processo Civil, promulgado 

em 2015, até dezembro de 2019. Pretende-se dessa forma conferir certa inteligibilidade a essa 

ferramenta, que apesar de passados mais de 10 (dez) anos desde a primeira convocação, ainda 
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não possui parâmetros de convocação, habilitação, condução dos trabalhos, formas de 

manifestação e de incorporação nas razões de decidir bem definidos. 

Esse diagnóstico, de dimensões quantitativas e qualitativas, organizado em textos 

descritivos, gráficos e quadros, compreende a delimitação dos contornos da prática das 

audiência públicas e os 3 (três) momentos essenciais à sua realização: o antes (que temas foram 

selecionados para serem objeto de debate público e o procedimentos de convocação); o durante 

(o dia na Corte, os sujeitos participantes, a dinâmica da participação e os diálogos 

empreendidos); e o depois (os usos das informações e contribuições advindas das audiências 

realizadas no voto dos ministros). 

Quanto à descrição dos efeitos das audiências públicas na solução dos casos que lhes 

serviram de fundamento, é importante ressaltar que não se trata de uma análise substantiva das 

decisões do STF. A perspectiva desse trabalho é a reconstrução do instituto a partir de uma 

análise procedimental e, nesse ponto, não é diferente. Desse modo, são descritas quais as ações 

que adotaram o instituto foram resolvidas, como as informações e contribuições foram usadas 

nas decisões, quem se utilizou delas e com qual finalidade. 

Ao longo desses dois capítulos centrais, com base nos resultados obtidos são traçadas 

inferências causais, relacionando os dados coletados, a partir das quais se observa a relação 

entre o procedimento de convocação e o perfil de participantes, a (in)coerência entre temas, 

questões suscitadas e categorias habilitadas, os rituais e seus efeitos na sociedade, os usos das 

contribuições na deliberação dos ministros. 

No quarto capítulo, a partir de uma perspectiva crítico-propositiva, foram identificados 

o que denominou de “pontos críticos” do procedimento que começam pelo poder de convocar 

uma audiência pública, passando pela definição da agenda, o ato convocatório, o perfil dos 

participantes, os mecanismos alternativos de participação até a forma de incorporação das 

informações e contribuições nas razões de decidir dos ministros. 

Para alguns dos problemas identificados, foram oferecidas propostas concretas, as quais 

se acredita tem potencial para aprimorar o procedimento, mas em outros casos, como, por 

exemplo, a questão da aferição da representatividade de quem participa, cuja complexidade 

demandaria uma pesquisa própria, apenas foi sugerida a necessidade de reflexão sobre o 

assunto. 

A partir dos pontos críticos identificados no procedimento e, levando em consideração, 

conceitos de democracia, participação, pluralidade e diversidade, foram identificadas diretrizes 

viabilizadoras da ampliação e do aprofundamento do caráter democrático dessa ferramenta de 

abertura da interpretação constitucional. 
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Por fim, à guisa de conclusão, os resultados dessa investigação são relacionados às 

referências – identificadas ao longo da pesquisa – que os ministros do STF fazem ao instituto 

das audiências públicas: mecanismo de diálogo e de aproximação do tribunal com a sociedade 

civil, meio de incorporação da realidade fática ao processo de interpretação constitucional e 

instrumento de legitimação democrática, avaliando se isto se revela na prática. Também são 

apontadas pautas de desenvolvimento futuro para esse objeto de pesquisa. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO APLICÁVEL AO INSTITUTO DAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

As audiências públicas são um importante mecanismo de participação em geral. No âmbito da 

jurisdição constitucional sua pertinência se justifica pelo seu potencial de abertura ao diálogo, de 

aproximação da Corte com a sociedade civil e de construção de consensos em um ambiente plural.  

No Brasil, o instituto possui previsão legal, sendo regulamentado no Regimento Interno do STF. 

A partir do Código de Processo Civil de 2015, sua aplicação foi expandida ainda para a jurisdição 

ordinária. A sua inclusão nas normas de controle concentrado de constitucionalidade recebeu influência 

da obra de Häberle – “A sociedade aberta dos intérpretes da constituição” – contudo, é possível ainda 

justificá-lo a partir das teorias dos diálogos interinstitucionais e sociais. 

 

1.1 ASPECTOS NORMATIVOS DO PROCEDIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 A dificuldade contramajoritária de oposição à vontade da maioria diante da falta de 

legitimidade democrática do Poder Judiciário, assinalada por Bickel (1986), na obra The Least 

Dangerous Branch, que reclamaria uma atitude passiva dos juízes no envolvimento com 

questões político-constitucionais, no Brasil foi “facilitada” pelo desenho institucional previsto 

na Constituição Federal. 

Tal circunstância associada à inércia dos Poderes Legislativo e Executivo na 

implementação dos direitos sociais, favoreceram o fortalecimento das teses materiais-

substanciais84, segundo as quais o papel da jurisdição constitucional inclui uma atuação ativa 

dessas cortes na implementação desses direitos fundamentais positivados (STRECK, 2012, p. 

129). 

 
84 O papel da jurisdição constitucional tem como pano de fundo uma suposta tensão entre constitucionalismo e 

democracia, e gravita em torno de duas teses: procedimentalista e substancialista. Em síntese, o eixo 

substancialista entende que, diante da incapacidade da democracia representativa de promover plenamente a 

razão e a justiça – excluindo, por exemplo, as minorias do processo de formação da vontade do soberano –, 

cabe ao Poder Judiciário reforçar a relação constituição-democracia, oportunizando aos grupos marginais que 

suas expectativas de direito se incorporem ao sistema político pela via judicial. Já o eixo procedimentalista 

defende que a jurisdição constitucional carece de legitimidade e sua intervenção, em uma acepção 

habermasiana, coloniza o “mundo da vida”, enfraquecendo a democracia e a cidadania. Para os 

procedimentalistas, o papel da Corte Constitucional, originária ou não do Poder Judiciário, é zelar pelos 

procedimentos democráticos de formação de opinião e da vontade política, a partir da própria cidadania, e não 

o de se arrogar no papel de legislador político. 
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Entretanto, essa defesa dos direitos fundamentais não está dissociada da noção de 

democracia, pois, conforme reconhece Habermas (2003c, p. 155), constitucionalismo e 

democracia são princípios cooriginários, que somente podem realizar o que se propõem se 

compreendidos e aplicados conjuntamente. Trata-se uma relação de interdependência, que pode 

ser traduzida da seguinte forma: os direitos fundamentais criam as condições do procedimento 

discursivo, mas também são criados a partir dele (HABERMAS apud MATTOS, 2011, p. 129). 

Constitucionalismo e democracia, pilares do Estado Democrático de Direito, não podem 

ser compreendidos como uma contradição inconciliável, mas sim como complementos 

essenciais à legitimação do agir estatal, e nesse sentido também deve ser interpretado o papel 

da jurisdição constitucional: “velar pelas regras do jogo democrático e pelos direitos 

fundamentais, funcionando como um fórum de princípios [...] e de razão pública [...]” 

(BARROSO, 2012, p. 28). 

Considerando-se que o STF deve funcionar como o local para a constituição de uma 

“razão pública” (RAWLS, 2000, p. 261 apud BARROSO, 2012, p. 28), então tem-se que a 

racionalidade da corte deve se abrir ao diálogo com a sociedade, pois de acordo com Rawls, 

essa razão se constrói no debate público e intersubjetivo (RAWLS, 2005, p. 465 apud BONFIM; 

PEDRON, 2017, p. 210), prévio à tomada de decisão. 

E foi nessa perspectiva que se inseriu o instituto das audiências públicas no âmbito dos 

processos objetivos de controle de constitucionalidade aforados perante o STF. De acordo com 

a exposição de motivos da Lei. n. 9.868/1999, a adoção desse instituto teve como propósito a 

modernização do processo constitucional ao permitir a integração entre a norma constitucional 

e a realidade fática no processo interpretativo da corte.  

Após sua previsão inicial nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 

declaratórias de constitucionalidade, esse instrumento de participação foi regulamentado e teve 

sua aplicação estendida a outros procedimentos, tudo isso com base em normas legais e 

administrativas, cujos principais aspectos estão descritos a seguir. 

 

1.1.1 A primeira audiência pública no STF: ausência de um procedimento pré-

definido 

 

A primeira convocação de audiência pública pelo STF ocorreu em 19 de dezembro de 

2006, sete anos após a edição da Lei n. 9.868/1999. O relator da ADI n. 3.510-0 do Distrito 
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Federal, Ministro Carlos Ayres Brito, com fundamento no art. 9º, § 1º do mesmo diploma, 

decide ouvir o depoimento de pessoas com reconhecida autoridade e experiência no tema. A 

ação versava sobre a constitucionalidade do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas 

científicas para fins terapêuticos. 

No primeiro despacho convocatório, o relator aludiu a que a convocação da audiência 

pública ademais de subsidiar o processo decisório dos ministros do STF, também seria um 

importante canal de participação da sociedade civil e meio de legitimação da decisão da corte. 

Tendo isso em consideração, no segundo despacho, em aditamento ao primeiro, de 16 de março 

de 2007, convocou a participar os autores da ADI, os requeridos e os amici curiae, além de 

convidar os demais ministros do STF e outros dezessete especialistas. 

O Ministro Ayres Brito, ainda no despacho convocatório, assinalou a ausência de norma 

regimental dispondo sobre o procedimento a ser adotado. Veja-se que desde a previsão inicial 

do instituto na Lei n. 9.868/1999, já havia se passado sete anos sem que a corte se valesse desse 

instrumento de diálogo e legitimação ou sequer regulamentasse sua forma de aplicação. Diante 

dessa situação, o relator decide seguir o rito previsto nos artigos 255 a 258 do Regimento 

Interno da Câmara do Deputados (BRASIL, 1989). 

Em linhas gerais, o regulamento da Câmara, no tocante ao procedimento de audiência 

pública, dispõe sobre: a possibilidade de envio de convites por aquele que presidir o 

procedimento; a garantia da pluralidade de posições; a delimitação da exposição ao tema ou 

questão em debate, bem como do tempo de fala em vinte minutos, sem apartes; a possibilidade 

de interpelação do expositor pelos deputados presentes, facultadas a réplica e a tréplica; a 

advertência e a cassação da palavra quando o participante fugir ao tema; a proibição do orador 

de interpelar qualquer dos presentes; a impossibilidade de participação de membros de 

representação diplomática estrangeira e outras disposições quanto a guarda e publicização dos 

arquivos e documentos produzidos na audiência. 

Dentre os aspectos da dinâmica da audiência pública regrada pela Câmara, merece 

destaque a possibilidade de interpelação por parte dos deputados inscritos e de réplica e tréplica, 

conforme descrito no art. 256, § 5º:  

 

Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo estritamente sobre 

o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo 

para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador 

interpelar qualquer dos presentes (BRASIL, 1989). 
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A audiência pública é idealizada como uma arena discursiva, onde diversos sujeitos 

participam, por meio de contribuições argumentativas, na expectativa de influenciar no 

processo decisório. Entretanto, a configuração desse instrumento como mecanismo de diálogo, 

somente é possível se facultadas aos participantes a interpelação, a réplica e a tréplica durante 

o procedimento, pois esses mecanismos facilitam a inclusão do outro no discurso do eu 

(SCORSOLINI-COMIN, 2014, p. 250), de modo a permitir que a construção de sentido não 

derive de uma relação emissor-receptor, havendo a participação ativa de todos os sujeitos 

envolvidos, argumentando e contra-argumentando, caracterizando um verdadeiro exercício 

dialógico. 

Apesar da adoção do rito previsto no regimento da Câmara, a primeira audiência pública 

do STF não funcionou como um espaço de debate ou diálogo, voltado a obter o convencimento 

dos participantes envolvidos ou da sociedade em geral (SILVA, 2011, p. 105-106). O 

procedimento restringiu-se a captar informações e contribuições de cunho marcadamente 

científico, mesmo diante da forte carga moral que carregava a questão controvertida, no método 

emissor-receptor, que em nada contribui à formação de consenso, uma vez que lhe falta 

elemento essencial à racionalidade comunicativa85: a inclusão do outro no procedimento 

discursivo. 

 

1.1.2 A preceituação da Lei n. 9.868/1999 e demais normas congêneres 

 

O instituto das audiências públicas não era algo inédito no sistema jurídico brasileiro, 

entretanto, a sua previsão em um procedimento perante o STF foi, de fato, uma inovação da Lei 

n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 

e da ação declaratória de constitucionalidade, expressa nos § 1º dos art. 9º e 20 da seguinte 

forma: 

 

Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de 

notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar 

 
85 “[...] no entender de Habermas, a racionalidade comunicativa se faz presente quando tratamos ao outro com 

simetria, como um efetivo interlocutor com o qual queremos estabelecer diálogo no sentido de construção 

intersubjetiva da verdade, na busca cooperativa do interesse coletivo” (HANSEN, G. L. Gestão de conflitos. 

In: OLIVEIRA, R. T. Q. de (org.). Gestão universitária. Niterói: Editora da UFF, 2014. Disponível em: 

http://www.professores.uff.br/flaviaclemente/wp-content/uploads/sites/179/2018/03/gestao_universitaria-

1.pdf. Acesso em: 17 out. 2019. p. 139. 
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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. 

 

A ideia de audiência pública fora lançada de forma sucinta pela referida lei com o 

propósito de ouvir pessoas com experiência e autoridade que possam contribuir com 

informações e esclarecimentos acerca da situação fática ou da matéria questionada. A norma 

trouxe uma proposta de abertura da interpretação constitucional próxima do idealizado por 

Häberle, em “A sociedade aberta dos intérpretes da constituição”, na qual o autor defende a 

abertura à participação como medida de integrar a realidade no processo constitucional 

(HÄBERLE, 1997, p. 30), prevendo um rol de participantes amplo, o qual inclui representantes 

de partidos políticos, da comunidade científica, de grupos de interesse, o próprio cidadão, dentre 

outros, pois qualquer um do povo é um legítimo intérprete da Constituição (HÄBERLE, 1997, 

p. 37). 

A previsão de convocação de audiência pública para ouvir pessoas com experiência e 

autoridade na matéria (artigos 9°, § 1°, e 20, § 1° da lei n. 9.868/1999) não está adstrita 

exclusivamente à noção de representatividade, de modo que um cidadão que demonstre sua 

expertise na questão objeto do controle de constitucionalidade poderia ser habilitado a participar 

da audiência, entretanto, no despacho convocatório da primeira audiência pública (ADI n. 

3510/DF), verificou-se que a diligência destinava-se a ouvir, de forma muito restrita, somente 

as pessoas habilitadas como amigo da corte, quando, em tese, esse rol de participantes poderia 

ser mais amplo. 

De modo geral, a ação direta de inconstitucionalidade não admite a intervenção de 

terceiros, exceto, quando o relator, “considerando a relevância da matéria e a representatividade 

dos postulantes” (art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999), admiti-la na qualidade de amicus curiae. 

Embora a lei não traga expressamente a possibilidade, ainda que excepcional, de intervenção 

de amigos da corte nas ações declaratórias de constitucionalidade, o STF entende pela sua 

admissão por uma questão lógico-jurídica86.  

 
86 "Entendo (...) perfeitamente possível a aplicação analógica do referido art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99, às ações 

declaratórias de constitucionalidade, cuja natureza tanto se assemelha com a que possui a ação direta de 

inconstitucionalidade. Nesse mesmo sentido, asseverou o eminente Ministro Menezes Direito, em decisão 

proferida na ADC 18 (DJ de 22.11.2007), que não houve, com os vetos do Presidente da República [aos 

parágrafos 1º e 2º do art. 18 da Lei 9.868/99], qualquer repúdio, sob qualquer fundamento, ao ingresso de 

amicus curiae em ação declaratória de constitucionalidade. Neste caso, atento ao fato de que esta ação integra 

o sistema de controle concentrado de constitucionalidade, não há razão lógico jurídica, plausível, para 

deixar de aplicar o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, específico das ações diretas de inconstitucionalidade, 

às ações declaratórias de constitucionalidade." (ADC 14, rel. min. Ellen Gracie, decisão monocrática, 

julgamento em 16-12-2008, DJE de 3-2-2009.) No mesmo sentido: ADC 24, rel. min. Cármen Lúcia, decisão 

monocrática, julgamento em 17-3-2010, DJE de 24-3-2010. (grifei) 
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O amigo da corte é o terceiro cuja experiência e conhecimento especializados podem 

conferir legitimação suplementar, ao contribuir para a ampliação, aprofundamento e 

qualificação do debate, de modo que a legitimação decorre não só da autoridade de quem 

profere a decisão, mas especialmente de seu conteúdo. Acerca do seu modo de intervenção, 

tem-se que a referida lei não faz menção a que essa participação ocorra por meio de sustentação 

oral em audiência pública. Mas, apesar do silêncio legislativo nesse ponto, há decisões do STF 

afirmando que a participação desses intervenientes em audiência pública, trata-se de uma 

faculdade processual intrínseca à sua admissão como amicus curiae87. 

Elemento essencial à habilitação do amigo da corte é a sua representatividade, o STF ao 

analisar pedidos de ingresso com fundamento no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999 já adotou 

como razões para o indeferimento a abrangência limitada do postulante, quando no processo já 

havia outros amici curiae admitidos com representação mais ampla88. Outro requisito é a 

capacidade de efetivamente contribuir para o debate de forma plural89, bem como a preocupação 

institucional ou pertinência temática específicas, de modo que não basta que no estatuto do 

órgão ou da entidade conste a defesa genérica da Constituição90. 

O requisito da representatividade adotado como critério de admissão do amigo da corte, 

previsto pelo art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, o qual dispõe expressamente sobre a participação 

de órgãos e entidades, contudo, importa a exclusão dos cidadãos dessa modalidade 

intervenção91, que é um importante canal para se chegar à participação em uma audiência 

 
87 "a intervenção do amicus curiae, quando admitida, confere-lhe, dentre outras faculdades processuais, a de 

promover a sustentação oral de suas razões perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme esta 

Corte teve o ensejo de proclamar por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada na ADI 2.777/SP, 

rel. min. Cezar Peluso (DJU de 15-12-03, p. 5)." (ADI 3.045, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, 

julgamento em 13-12-2004, DJ de 17-12-2004.) ADI 3.934, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão 

monocrática, julgamento em 14-4-2009, DJE de 22-4-2009. (grifei) 
88 “É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da 

representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra 

titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se 

legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae.” (ADI 5.464, rel. min. Dias 

Toffoli, julgamento em 27-10-2017, Plenário, DJE de 17-11-2017.) (grifei) 
89 "(...) a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado 

pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos 

importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade." (ADI 4.167, rel. min. Joaquim Barbosa, 

decisão monocrática, julgamento em 10-12-2008, DJE de 17-12-2008.). (grifei)  
90 Reduzir a pertinência temática ao que disposto no estatuto das entidades sem considerar a sua natureza jurídica 

colocaria o Supremo Tribunal Federal na condição submissa de ter que admitir sempre qualquer entidade em 

qualquer ação de controle abstrato de normas como amicus curiae, bastando que esteja incluído em seu estatuto 

a finalidade de defender a Constituição da República." (ADI 3.931, rel. min. Cármen Lúcia, decisão 

monocrática, julgamento em 6-8-2008, DJE de 19-8-2008). 
91 "Não assiste razão ao pleito de (...), que requerem admissão na condição de amici curiae. É que os requerentes 

são pessoas físicas, terceiros concretamente interessados no feito, carecendo do requisito de 

representatividade inerente à intervenção prevista pelo art. 7º, § 2º, da Lei 9.868, de 10-11-99, o qual, aliás, 

é explícito ao admitir somente a manifestação de outros "órgãos ou entidades" como medida excepcional 

aos processos objetivos de controle de constitucionalidade." (ADI 4.178, rel. min. Cezar Peluso, decisão 
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pública, já que o STF considera a sustentação oral uma faculdade processual dos admitidos 

como amicus curiae.  

Seguindo na análise descritiva da previsão de adoção de audiências públicas no âmbito 

do STF, tem-se que no mesmo ano da edição da lei que regulou as ações diretas de controle de 

constitucionalidade, editou-se a Lei n. 9.882/99, tratando da ação de descumprimento de 

preceito fundamental, cujo objeto é a verificação da conformidade de ato do Poder Público com 

preceito fundamental. Essa lei também fez expressa referência à adoção desse instituto, a 

critério do relator, “para ouvir pessoas com experiência e autoridade na matéria” (art. 6º, § 1º). 

Como poderia ser esperado, tendo em vista que ambas as leis foram editadas no mesmo 

ano, não há na arguição de descumprimento de preceito fundamental uma diferença de 

tratamento substancial em relação a Lei n. 9.868/1999, no que toca à convocação da audiência 

pública voltada a ouvir pessoas com conhecimento técnico-científico. 

Entretanto, nessa norma há uma abertura para que pessoas que demonstrem interesse na 

demanda, independentemente de sua representatividade92, possam solicitar sua participação via 

sustentação oral ou por meio de memoriais (art. 6º, § 1º), desde que para defender pontos de 

vista relevantes e transcendentes, não sendo admissível, a intervenção “para a discussão de 

situações de caráter individual”, ante à natureza objetiva das ações de controle de 

constitucionalidade93. 

Importante observar que a Lei n. 9.882/1999, diferentemente da ação direta de 

inconstitucionalidade, não regula especificamente a figura do amicus curiae, entretanto, o STF 

admite a aplicação analógica do instituto nas ações de descumprimento de preceito 

fundamental, quando se tratar matéria relevante, desde que os postulantes sejam “órgãos ou 

 
monocrática, julgamento em 7-10-2009, DJE de 16-10-2009.) No mesmo sentido: ADI 3.695, rel. min. Teori 

Zavascki, decisão monocrática, julgamento em 9-4-2014, DJE de 14-4-2014. (grifei) 
92  “(...) a Lei n. 9.882/99, que disciplina as arguições de descumprimento de preceito fundamental, é mais 

flexível a respeito da possibilidade de terceiros poderem se manifestar nos autos. Com efeito, dispõe o § 2º do 

art. 6º da Lei n. 9.882/99: ̀ Art. 6º Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará informações às autoridades 

responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de dez dias. (...) § 2º Poderão ser autorizadas, a critério 

do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo.' O § 2º 

reproduzido acima, como se verifica, não exige que o postulante tenha alguma representatividade, 

bastando que demonstre interesse no processo. Assim, a orientação aplicada nas arguições de 

descumprimento de preceito fundamental, quanto à admissão do amicus curiae, não se aplica às ações diretas 

de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade." (ADC 18, rel. min. Menezes Direito, decisão 

monocrática, julgamento em 14-11-2007, DJ de 22-11-2007). (grifei) 
93  "A admissão de terceiros, 'órgãos ou entidades', nos termos da lei, na condição de amicus curiae, configura 

circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, para tornar-se 

efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre os quais, a relevância da matéria e a 

representatividade do terceiro. (...) O deferimento dos pedidos ora formulados importaria em abrir espaço 

para a discussão de situações de caráter individual, incabível em sede de controle abstrato, além de configurar 

condição que refoge à figura do amicus curiae." (ADPF 134-MC, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão 

monocrática, julgamento em 22-4-2008, DJE de 30-4-2008). (grifei) 
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entidades” com representatividade94. Além disso, a corte também admite aos amici curiae a 

sustentação oral nessas ações95. 

Dez anos após a edição da lei que regulou a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade é editada a Lei n. 12.063/2009 disciplinando a ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão. A referida norma incluiu na Lei n. 9.868/1999 o Capítulo 

II-A com regras sobre admissibilidade, procedimento, medida cautelar, decisão, além de 

estabelecer que nessas ações se aplicam os mesmos critérios de admissibilidade e de 

procedimento da ação direta de inconstitucionalidade tanto para a convocação de audiências 

públicas, como para a excepcional habilitação de amigos da corte. 

O sistema normativo de controle de constitucionalidade prevê ainda a figura dos 

intervenientes obrigatórios: a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, 

o primeiro participa de todas as ações, já o segundo só deve intervir nas hipóteses de ação direta 

de inconstitucionalidade e de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ambos com 

oportunidade de manifestação oral em audiências públicas, a critério do relator. Uma vez que 

se reconheça que a participação desses intervenientes tem o condão de enriquecer o debate, 

Valle et al. (2012, p. 54) defende uma interpretação sistêmica da Lei n. 9.868/1999 e da Lei n. 

9.882/1999, a fim de que se tenha por obrigatória também a intervenção da Advocacia-Geral 

da União nas ações declaratórias de constitucionalidade e de descumprimento de preceito 

fundamental. 

 

1.1.3 O instituto da audiência pública desenhado pela Emenda Regimental n. 

29/2009  

 

Passados dois anos da primeira audiência pública, o STF aprova a Emenda Regimental 

n. 29/2009 com normas disciplinando o manejo desse instituto. As novas regras ampliam seu 

 
94  “(...) a jurisprudência desta Corte, em conformidade com a exigência contida no art. 7º, § 2º, da Lei n° 

9.686/99, somente tem admitido a manifestação de terceiros quando estes tratarem-se de órgãos ou entidades. 

(ADPF 205, rel. min. Dias Toffoli, decisão monocrática, julgamento em 16-2-2011, DJE de 24-2-2011).  
95  "Em face da relevância da questão, e com o objetivo de pluralizar o debate constitucional, aplico 

analogicamente a norma inscrita no § 2º do artigo 7º da Lei n. 9.868/99, admitindo o ingresso da peticionária, 

na qualidade de amicus curiae, observando-se, quanto à sustentação oral, o disposto no art. 131, § 3º, do 

RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 15, de 30/3/2004." (ADPF 73, rel. min. Eros Grau, decisão 

monocrática, julgamento em 1º-8-2005, DJ de 8-8-2005.) No mesmo sentido: ADPF 205, rel. min. Dias Toffoli, 

decisão monocrática, julgamento em 16-2-2011, DJE de 24-2-2011; ADPF 132, rel. min. Carlos Britto, decisão 

monocrática, julgamento em 29-4-2009, DJE de 7-5-2009. (grifei) 
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âmbito de aplicação, não existindo na norma regimental qualquer restrição de incidência 

somente quanto aos processos objetivos de controle de constitucionalidade, tampouco, 

impedimento à reunião de ações para fins de audiência pública. 

De acordo com a norma regimental, tanto o relator da ação como o presidente do tribunal 

podem “convocar audiência pública 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, com repercussão geral e de interesse público relevante” (art. 

13, XVII e art. 21, XVII do RISTF), cabendo ao ministro que convocar a audiência o dever de 

resolver os casos omissos (art. 154, VII do RISTF). 

A prerrogativa de convocação de audiência pública pelo presidente da corte amplia a 

oportunidade para além das ações de controle de constitucionalidade concretamente postas 

como foi o caso da audiência pública no tema da judicialização da saúde convocada pelo então 

Presidente do STF, o Ministro Gilmar Mendes, a qual reunia uma série de pedidos de suspensão 

de segurança, suspensão de liminar e suspensão de tutela antecipada. 

A abertura à participação para o debate de temas de forma abstrata, sem base em suporte 

fático, pode, contudo, ter efeitos indesejáveis. A esse respeito, Silva (2011, p. 141-142) observa 

que a audiência pública no tema da judicialização da saúde, por exemplo: deu ensejo a 

recomendações e atos normativos voltados à tomada de providências com base em informações 

colhidas na audiência, avaliadas como atentatórias ao acesso à justiça, por desconsiderar as 

peculiaridades das situações concretas cujo exame se dá nas trincheiras do judiciário; agravou 

o ativismo na medida em que, no que toca ao desenho de políticas públicas, a corte se colocou 

no papel precipuamente designado pela Constituição ao Poder Executivo. 

O art. 154 do Regimento Interno do STF trata do procedimento, cujos critérios que 

merecem destaque são: o dever de ampla divulgação do despacho convocatório; a garantia da 

pluralidade de visões; a delimitação do tema ou questão a ser debatida; a transparência da 

audiência por meio da sua transmissão pela TV Justiça e pela Rádio Justiça; a adoção de canais 

eletrônicos para o envio de perguntas aos arguentes.  

A publicidade dos atos processuais é um direito fundamental do cidadão inserido no 

artigo 5º, inciso LX da Constituição, além de uma garantia da sociedade para fiscalizar se o 

procedimento de convocação e habilitação dos intervenientes é realmente democrático ou se 

este não passa de mero discurso retórico, em que se busca apenas obter legitimação social, mas 

que em nada altera o status quo de quem participa e influencia na decisão jurisdicional. 

Contudo, a ausência de disciplina na norma regimental que determine que o ministro 

que convoca a audiência pública decline as razões pelas quais habilita ou não determinado 
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participante inviabiliza o controle social acerca de “quem” participa do diálogo com a corte e 

tem, portanto, a oportunidade de influenciar no processo decisório, além de seus “porquês”. 

A normativa prevê ainda medidas de transparência como a disponibilização do despacho 

convocatório para a participação, a divulgação da lista de habilitados a participar e transmissão 

ao vivo pelas mídias. Ademais, no sítio eletrônico do STF, é possível ter acesso aos memoriais 

enviados, os vídeos e notas taquigráficas das audiências públicas.  

O regimento determina, por fim, a garantia da pluralidade visões, que pode ser obtida 

pela ampla divulgação da audiência, pelo envio de convites, bem como na fase de habilitação a 

partir de critérios que leve em consideração critérios de representatividade e diversidade. 

 

1.1.4 CPC/2015: um novo capítulo para o instituto 

 

No ano de 2015 é aprovado um novo Código de Processo Civil, que inova, em relação 

ao anterior, ao fazer expressa referência à audiência pública para o fim de “ouvir depoimentos 

de pessoas com experiência e conhecimento na matéria”, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (art. 983, § 1º) e nos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 

1.038, II), procedimentos cujo ponto em comum é a formação de decisões com efeitos erga 

omnes, que atingem um número indeterminável de pessoas, e, portanto, exigem um 

contraditório aprofundado, que reúna o maior número possível de argumentos e fundamentos 

que possam colaborar com a construção da decisão. 

Diante dessas peculiaridades dos referidos procedimentos, a audiência pública pode ser 

um instrumento de participação, desde que a indicação de representantes alcance todas as 

pessoas que possam ser atingidas pela decisão, não devendo esse círculo ficar restrito somente 

às partes que judicializaram a questão, mas sim aberto a todas as pessoas, órgãos e entidades 

públicas ou privadas que comprovem interesse na controvérsia e que possam contribuir com 

informações e para a pluralização do debate. 

O Código de Processo Civil estabeleceu ainda um regramento geral para o instituto do 

amicus curiae, o qual se encontra no art. 138 e seus parágrafos. A intervenção do amigo da 

corte, conforme disciplinado no caput do referido artigo, é possível sempre que se tratar de 

causa relevante, ou com tema muito específico, ou que tenha repercussão social. Esses 

pressupostos são alternativos, não se exigindo que estejam simultaneamente presentes. 
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Merece destaque a ampliação do rol de legitimados a intervir como amicus curiae em 

relação às Leis n. 9.6868/1999 e 9.882/1999: ao incluir a pessoa natural e a pessoa jurídica, 

além dos órgãos ou entidades – já contemplados na legislação anteriormente analisada – desde 

que com experiência e conhecimento na matéria litigiosa. São exemplos: (i) a associação 

científica, a qual se reconhece representatividade adequada para intervenção em temas 

relacionados à atividade científica que patrocina; (ii) o antropólogo renomado que colabora com 

questões relacionadas aos povos indígenas; (iii) a entidade de classe que ajude em questões que 

digam respeito à atividade profissional que ela representa (DIDIER JR, 2017. p. 590). Não se 

exige que a participação do amicus curiae ocorra de forma imparcial (CÂMARA, 2017, p. 100), 

o que se espera é que traga informações e contribuições relevantes ao debate. Há também a 

previsão de que essa participação ocorra por meio de sustentação oral em audiência pública. 

A forma de ingresso é ampla tanto pode se dar a requerimento do ente interessado, das 

partes ou por ato de ofício do órgão julgador (art. 138, caput), diante da possibilidade do 

julgador atuar de ofício na convocação de amigos da corte para fins de ampliação do debate em 

torno de uma questão jurídica, espera-se que o procedimento compreenda uma participação 

plural e diversa para o fim de incorporar ao processo decisório diferentes pontos de vista 

qualificados pela experiência e conhecimentos dos participantes. 

 

1.1.5 Audiência pública e amicus curiae: uma distinção necessária 

 

Os institutos da audiência pública e do amicus curiae têm a função de abertura da 

interpretação constitucional à participação de terceiros, entretanto, a audiência pública é meio 

de promoção do diálogo, é a oportunidade da sociedade civil incorporar suas expectativas de 

direito, seus valores, suas crenças, enfim, cada aspecto daquilo que conforma sua realidade ao 

processo de interpretação constitucional. Já o amicus curiae é voltado ao aprofundamento e à 

qualificação do debate constitucional, a partir de contribuições de ordem técnica ou fática, 

podendo os habilitados para essa função também serem ouvidos em audiência pública. 

A audiência pública é um “fenômeno de participação política” (SILVA, 2011, p. 94), 

que permite que a democracia não se limite ao momento da escolha de seus representantes, 

podendo o cidadão ou quem lhe represente manifestar suas posições quando em jogo os 

interesses de um indivíduo ou de uma coletividade , de modo que não deve a corte restringir a 

participação somente aos amici curiae. 
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Enquanto instrumento democratizante, a audiência pública não pode ser adotada como 

mera medida retórica, para tanto os ministros devem cuidar para que o instituto se revista das 

condições necessárias à promoção de um diálogo efetivo, que devolva para a sociedade o debate 

sobre questões de interesse público relevante, a partir de procedimentos inclusivos, que valorize 

o intercâmbio de visões e a formação de um contraditório amplo e qualificado. 

No plano normativo, assim como na prática do STF, a distinção desses institutos se 

encontra mal resolvida. Não há clareza sobre quando e por que a Corte adota um ou outro 

instituto. A participação de amigos da corte ou a convocação de audiência pública tem de modo 

geral as mesmas razões: “temas de grande repercussão social, necessidade de informação 

técnica, participantes dotados de representatividade” (SILVA, 2011, p. 97). 

 

1.2 INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DIALÓGICA COMO FRUTO DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Teorias como a do constitucionalismo cooperativo e as dialógicas sinalizam um 

caminho para a construção de decisões, a partir da contribuição advindas de outros atores 

políticos e da própria sociedade, que prometem equilibrar o princípio democrático e a proteção 

a direitos fundamentais. 

A cooperação constitucional no plano interno de um ordenamento jurídico nacional 

reclama a atuação concertada entre os poderes do Estado com a finalidade de dar efetividade 

aos direitos previstos na Constituição. A construção do consenso nessa lógica cooperativista 

tem como premissa a compreensão de que cada um dos poderes deve se revezar no papel de 

protagonista a depender do conteúdo do direito em discussão (VALLE; SILVA, 2009, p. 2261). 

Já que todos se encontram vinculados à Constituição, todos consequentemente estão habilitados 

a interpretá-la, de modo que a supremacia desta, associado ao dever de guarda pelo Judiciário, 

como no caso do ordenamento jurídico brasileiro, deve ser traduzida como um dever da corte 

de interpretá-la de forma inclusiva, com a participação dos demais poderes, com maior 

deferência às razões apresentadas por aquele com maior capacidade institucional na matéria. 

As teorias dialógicas, por sua vez, diferenciam-se do constitucionalismo cooperativo na 

medida em que preconizam uma influência recíproca mais proativa entre os atores institucionais 

(VALLE; SILVA, 2009, p. 2262). Dentre os instrumentos voltados à prática dialógica 
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encontrados no ordenamento jurídicos de países como Canadá, Nova Zelândia e Inglaterra, 

berço dessas teorias, Valle e Silva relacionam: 

 

1) no sistema canadense, exigência de necessária e expressa fundamentação de 

cláusulas legislativas restritivas a direitos fundamentais; 2) ainda na Carta de Direitos 

canadense, a possibilidade de edição de decisão parlamentar expressa de overriding 

da conclusão do Corte Constitucional, sujeita todavia a cláusula de limitação 

temporal; 3) no Human Rights Act britânico, a competência reconhecida à Corte 

Constitucional de enunciação de um mandato interpretativo, fixando o sentido 

compatível com a Carta de Direitos de instrumento legislativo; 4) a declaração de 

incompatibilidade de lei com o Human Rights Act, que implica na abertura de um 

processamento legislativo mais célere para a correção do estado de infidelidade 

constitucional; etc. (2009, p. 2262) 

 

Segundo Bateup (2007, p. 23), no Canadá, o controle de constitucionalidade não é 

definitivo, o que faz com que o judiciário se mova consoante o ambiente político, ou seja, suas 

decisões não costumam se distanciar da posição política dos demais poderes. A revisão judicial 

é compreendida como parte de um diálogo acerca do sentido da constituição, no qual as três 

instituições são capazes de expor fraquezas, controlar excessos e gradualmente forjar um 

consenso sobre questões constitucionais (BATEUP, 2007, p. 22-23). Importante notar que nesse 

país a teoria do diálogo se desenvolveu com enfoque nas relações entre o judiciário e os demais 

ramos políticos 

Por outro lado, os teóricos norte-americanos entendem o diálogo em um sentido mais 

amplo, que inclui nãos só os juízes e os ramos políticos, mas também o povo (BATEUP, 2007, 

p. 4). De modo que a opinião pública constitui um elemento a mais no diálogo constitucional. 

Conforme Bateup, as decisões sobre questões constitucionais são importantes não só pelo seu 

conteúdo em si, mas também pela sua capacidade de desencadear ou dar continuidade a uma 

discussão social mais ampla sobre os valores constitucionais, “aumentando a conscientização 

popular sobre questões específicas” (2007, p. 23).  

A realidade brasileira, entretanto, não poderia ser mais distante desses dois países. O 

Canadá, país da Commonwealth, adota a supremacia parlamentar como princípio e a prática 

dialógica nesses casos teria o condão de conferir maior proteção aos direitos fundamentais, 

sobretudo, àqueles incorporados ao ordenamento interno a partir de tratados internacionais 

(FERREIRA; SILVA, 2012, p. 13626). Os Estados Unidos embora adotem o regime da 

supremacia judicial, desde a década de 1960 são considerados uma democracia de direitos 

(BRANDÃO, 2012, p. 202), em que os atores políticos levam a sério seu papel de 

representação. 
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O Brasil, embora adote o modelo de supremacia judicial, pelo qual a legitimidade da 

jurisdição constitucional deflui da própria Constituição, que atribui ao STF o dever de zelar 

pelas suas regras, princípios, objetivos e valores, competindo à Suprema Corte a última palavra 

acerca do sentido da Carta, importou alguns mecanismos de reação às decisões judiciais. Essas 

ferramentas de diálogo, entretanto, não conduziram o país a um modelo de constitucionalismo 

democrático, pelo contrário, implicaram a hegemonia dos demais ramos políticos, em especial, 

o Executivo, o que contribuiu para o atraso na realização das promessas constitucionais 

(BRANDÃO, 2012, p. 202). 

Nesse contexto, a legitimidade formal do STF nem sempre será suficiente para que a 

decisão do tribunal obtenha o reconhecimento dos outros ramos de poder ou mesmo da 

sociedade, o que pode levar à contestação da decisão tomada pela corte, cujas consequências 

podem ser, por exemplo, a aprovação de uma emenda constitucional para superar uma 

interpretação do STF, passando pela possibilidade de impeachment de ministros, podendo 

chegar ainda a circunstâncias drásticas de descumprimento da ordem judicial (VALLE et al., 

2012, p. 24-25). 

A falta de consenso entre o Judiciário e o Legislativo pode levar a instabilidade da ordem 

político-jurídica prevista na Constituição, já que ao mesmo tempo em que o STF detém também 

o poder de análise do controle de constitucionalidade de emendas constitucionais, esta não 

vincula o Parlamento, de modo que a emenda declarada inconstitucional pela corte poderá ser 

reeditada pelo Legislativo.  

Conforme sublinha Habermas (1990, p. 220), “a legitimidade é uma exigência de 

validade contestável”, de modo que a formulação de decisões, em especial, aquelas tomadas no 

exercício da função contramajoritária, se pretendem ser estáveis ou duradouras, necessitam de 

legitimação extraordinária, pautada na perspectiva de aceitabilidade racional, cuja condição é a 

existência de um debate ou diálogo prévio, tendo em vista que o local de produção da razão 

pelos indivíduos reside no “processo de comunicação entre sujeitos” (ALVIM, 2006, p. 44). 

Em sociedades marcadas pela pluralidade de visões, os desacordos morais são algo 

permanente e a estabilidade das relações sociais se funda em consensos mínimos obtidos com 

base nos compromissos dilatórios presentes nas cartas constitucionais na forma de princípios 

gerais, e em acordos incompletamente teorizados, ou seja, formados sobre casos concretos, mas 

que não modificam os fundamentos gerais da prática em geral, de forma que decisões somente 

são tomadas quando necessárias e evitadas quando impossíveis (BRANDÃO, 2012). 

Em um Estado Democrático de Direito é natural o processo dinâmico, em que a 

estabilização das relações políticas e sociais provoque o surgimento de novas reinvindicações 
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de novos sujeitos, que demandam a revisão de consensos já estabelecidos ou mesmo a 

formulação de novos acordos. Via de regra, o locus adequado para o debate acerca dessas novas 

questões seria o Parlamento. No entanto, o que acontece na prática da política brasileira é que 

os membros do Poder Legislativo sob a aparência de legislar em nome de seus representados 

atuam conforme seus interesses particulares. Isto 

 

se revela de modo muito explícito quando se percebe que no Legislativo brasileiro 

não há a presença de grandes correntes de ideias e projetos políticos legítimos perante 

a população. É o reino dos lobbies e corporações de ruralistas, nordestinos, paulistas, 

bancários, evangélicos, médicos, metalúrgicos e outros mais que demonstram a 

incapacidade política geral do desenvolvimento de um debate legislativo pautado em 

propostas para a sociedade em geral. O sistema partidário não cumpre com suas 

funções institucionais, principalmente por serem instrumento em proveito de 

interesses privados. É, assim, uma estrutura de cooptação, antes de ser um instrumento 

de representação. A maioria deles não apresenta um corpo determinado de militantes, 

sendo que os únicos que poderiam se intitular como militantes genuínos são os 

dirigentes e as bancadas parlamentares, ou seja, a classe política, estritamente falando. 

Se isto ainda não bastasse, a fidelidade partidária ainda é um tema que suscita muita 

polêmica, sem que haja uma definição institucional sobre as possibilidades de trocas 

de partidos e de ideologia partidária (FERNANDES, 2014, p. 77). 

 

Diante desse quadro político-jurídico, que envolve uma percepção generalizada da 

sociedade de baixa representação política e a existência de mecanismos institucionais de 

mobilização do Judiciário para a reinvindicação de direitos, convertem o terceiro em poder, em 

especial o STF, em arena política, nas quais são travados debates sobre questões políticas, 

questões de ordem técnica e questões com forte sensibilidade moral na sociedade. 

Apesar da competência constitucional do STF para interpretar a constituição, a corte 

reconhece que determinadas questões demandam legitimação suplementar, isso se verifica 

quando esta se vale do instituto das audiências públicas e do amicus curiae como mecanismo 

de abertura à participação de órgãos, entidades e agentes públicos, da sociedade civil 

organizada, de grupos de interesse e do cidadão. 

Nessa perspectiva, a audiência pública tem forte potencial como instrumento de 

interpretação dialógica, pois é um espaço para trocas argumentativas, onde os tradicionais 

atores políticos e a sociedade podem colocar seus pontos de vista sobre a questão constitucional, 

que se efetivamente incorporados no processo decisório do STF traduzir-se-ão em uma decisão 

dialógica. O grande desafio é identificar o procedimento adequado desde a convocação, 

passando pela dinâmica da audiência pública até a decisão proferida que permita o efetivo 

diálogo da corte constitucional com os demais ramos políticos e a sociedade. 
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1.2.1 Audiência pública e amadurecimento cívico  

 

O processo comunicativo estabelecido na audiência pública ainda que não produza o 

consenso – resultado esperado – é benéfico, pois amadurece os envolvidos fazendo com que 

estes assimilem os procedimentos dialógicos-argumentativos e a construção de discursos como 

vias normais de resolução dos conflitos, colaborando para a consolidação da democracia. 

O consenso pode ser de duas ordens absoluto quando há unanimidade, ou relativo 

quando apoiado por amplos segmentos sociais, muito comum em sociedades complexas, onde 

há concorrência de forças (COUTO, 2005). O dissenso, por sua vez, verifica-se quando alguém 

ou um grupo age diferente do senso, da “ordem estabelecida”, rivalizando ou se contrapondo 

ao que aquela comunidade já aceita como racional e razoável para a mesma situação concreta, 

há, desse modo, dois sensos concorrendo. 

O dissenso é algo presente em democracias plurais, nas quais convivem diversas éticas. 

Os indivíduos se reúnem em grupos com os quais compartilham concepções, necessidades, 

expectativas, valores ou desejos variados que podem em algum momento se chocar com os 

interesses de outros grupos. 

As divergências embora naturais sempre oferecem o risco de radicalização, que se 

verifica quando um grupo se dirige em uma direção extrema, não sendo capaz de estabelecer 

diálogo com os membros de outros grupos. Trata-se do fenômeno denominado: “group 

polarization”, que se verifica quando um grupo decide se mover em direção a uma posição mais 

extrema, do que qualquer de seus membros individualmente tenderia a seguir (SUNSTEIN, 

1999, p. 3-4). 

O dissenso pode levar a dois caminhos antagônicos: a tentativa de aniquilação do outro, 

o que é péssimo à sociabilidade, ou a formação de um novo consenso. A audiência pública 

ainda que se pretenda um procedimento democrático, no qual distintos grupos presentes na 

sociedade, com posições variadas, podem contribuir para a interpretação do sentido da 

constituição, não está imune aos riscos de captura e radicalização, que podem vir a contaminar 

o debate público (VALLE et al., 2012, p.13). 

A polarização dos discursos malfere a democracia e deve ser evitada, mesmo porque a 

divisão em grupos “contra” e “a favor” sequer é compatível com a complexidade das 

interrelações do tecido social. As divergências podem existir mesmo no interior de grupos 

constituídos por indivíduo reunidos por infinitos pontos de afinidade. Veja-se o caso do grupo 
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de pessoas deficientes, embora reunidas sob esse signo, há entre essas pessoas inúmeras 

demandas específicas que divergem das necessidades dos demais membros dessa coletividade. 

Tendo isso em consideração, o STF deve cuidar para que o procedimento das audiências 

públicas ocorra em condições de igualdade de participação e pluralidade de posições, aberta ao 

maior número de leituras possíveis, não reduzindo as questões em debate a posições polarizadas 

que em nada refletem a diversidade de uma sociedade pluralista e tampouco enriquecem o 

processo interpretativo. 

A construção do consenso a partir de uma interpretação dialógica da constituição requer 

um processo comunicativo, que crie condições para que o sujeito ingresse com suas convicções 

e interesses, mas também ouça os argumento do outro durante o processo, para quem sabe ser 

convencido dos mesmos e, assim, assumir também como seus os interesses postulados pelo 

outro, o que não é possível quando há radicalização de posturas, participação desigual e inibição 

do diálogo. 

O consenso demanda a conjugação de propósitos, atitudes e procedimentos que 

priorizem o entendimento mútuo. Na proposta da “novíssima retórica” de Santos (2009, p. 105), 

o “conhecimento do auditório” deve ser multidirecional, orador e auditório trocam entre si suas 

posições num verdadeiro intercâmbio argumentativo. A “intensificação da dimensão dialógica” 

tem como consequências o aprofundamento das análises e debates e o reconhecimento de que 

o consenso não é algo absoluto e definitivo, sendo possível a rediscussão do tema quando 

surgirem novos elementos que a justifique. 

O principal aprendizado que se pode extrair de um procedimento dotado dessas 

características é o de que é possível aprender com aqueles de quem divergimos. Assim, ademais 

de incrementar o processo decisório de autoridades públicas com informações advindas da 

realidade fática, passando pelo reforço da legitimidade da decisão, as audiências públicas 

contribuem para o amadurecimento cívico da sociedade. 

 

1.2.2 Uso estratégico da audiência pública 

 

Os ministros do STF dispõem de mecanismos de atuação sobre a dinâmica política 

dentre os quais se destaca o poder de agenda: “[o] poder de definir a agenda envolve escolher 

quando julgar um dado tema ou caso, habilitando ou impedindo decisões judiciais em 
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momentos específicos” (ARGUELHES; RIBEIRO, 2018, p. 18.), cujo limite está na existência 

de prazo para obrigatoriamente proferir uma decisão. 

A Suprema Corte norte-americana, por exemplo, atua selecionando anualmente os 

temas ou casos sobre os quais irá proferir uma decisão. No Brasil, o STF tem a obrigação de 

julgar todos os casos que lhe chegam desde que preenchidos requisitos objetivos de 

admissibilidade96, contudo, não há prazo para decidir de forma que é possível silenciar sobre 

determinada questão enquanto a tomada de decisão se mostrar inconveniente à Corte. 

A realização de audiência pública não vincula o tribunal constitucional a um dever de 

decidir imediatamente após as sessões, nem tampouco de proferir uma decisão que leve em 

consideração os argumentos – muito embora, a noção de interpretação dialógica tenha como 

perspectiva a consideração das razões colocadas pelos envolvidos – de modo que a audiência 

pública pode ser usada para fins de avaliar se há um amadurecimento suficiente da questão 

junto à sociedade para proferir uma decisão que pacifique e não intensifique o dissenso.  

A escolha do momento oportuno para proferir uma decisão é medida estratégica, 

adotada de forma individualizada, pelo ministro relator que disponibiliza o caso para 

julgamento ou pelo presidente que define sobre a sua inclusão em pauta, e pode se dar em 

função da espera por um contexto político favorável com menor probabilidade de reação ou 

retaliação de partes derrotadas; da ausência de consenso entre os ministros para decidir a 

questão; ou para o fim produzir fatos consumados, a partir do silêncio judicial, os quais 

aumentam os custos de uma decisão judicial futura que contrarie esses fatos (ARGUELHES; 

RIBEIRO, 2018, p. 18). 

A audiência pública, além de servir como um espaço de discussão que enriquece o 

processo interpretativo da corte e de medida de legitimação social, pode ser estrategicamente 

utilizada como termômetro da sensibilidade política e social acerca de determinado tema. Uma 

vez que a audiência pública não vincula o julgador sobre o que e quando decidir, isso permite 

durante a audiência pública, a Corte avalie se é o momento adequado para uma decisão. 

 

 

 
96 Cumpre observar, no entanto, que na prática, de modo informal, verifica-se, por parte do STF, o manejo de 

verbetes de súmulas a fim de ampliar a seletividade dos casos. 
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1.3 A AUDIÊNCIA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

O STF no exercício de sua função jurisdicional enfrenta problemas complexos que, por 

vezes, demandam a construção de soluções coletivas, em diálogo com a sociedade e demais 

instituições públicas.  

Baptista Pavan (2003, p. 196) aponta como um dos fatores da deterioração da 

democracia, a incapacidade desta de exprimir as aspirações das minorias da sociedade. O 

Estado Democrático de Direito para alcançar seus objetivos de conjugar a vontade da maioria 

e a proteção dos direitos fundamentais de grupos minoritários precisa possuir mecanismos que 

protejam os indivíduos contra a tirania daqueles que detêm forte representação política e ao 

mesmo tempo promova uma convivência saudável entre os diversos grupos sociais. 

A complexificação do Estado e da sociedade nos legaram a democracia representativa 

como mecanismo de deliberação sobre as questões políticas. Nesse sistema, “as deliberações 

coletivas, isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não 

diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade” 

(BATISTA PAVAN, 2003, p. 197). De modo que a participação do cidadão se resume à escolha 

do seu representante durante o período eleitoral e eventualmente em alguns momentos 

esporádicos de participação direta. 

Os representantes, por sua vez, após eleitos se autonomizam de seus eleitores, decidindo 

conforme sua conveniência, sem prestar contas ou se responsabilizar perante seu eleitorado. 

Essa constatação é agravada ainda pelo fato de que sequer é possível afirmar que estes 

representam a vontade de uma maioria homogênea (BARROSO, 2018, p. 2201-2202), pois a 

cooptação de políticos por aquele que detêm poder econômico não é algo inédito nas 

democracias, em especial, no Brasil. 

Lincoln declarara, em meados do século XIX, que a democracia é o governo do povo, 

pelo povo e para o povo (apud BATISTA PAVAN, 2003, p. 195). Entretanto, o modelo de 

democracia representativa é frequentemente capturado das mãos do povo pelas forças sociais 

que instrumentalizam o poder dinheiro e o poder comunicação. 

Diante dessas considerações, a questão que se coloca é como superar o problema da 

democracia representativa? A solução que aqui se vislumbra é com mais democracia, ou seja, 

ampliando-se os instrumentos de participação, pois, conforme afirmara Churchill, desde o 

século XX, a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras (apud BATISTA 

PAVAN, 2003, p. 195).  
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Não se trata, contudo, de substituir a democracia representativa pela participativa, mas 

sim complementar a primeira com práticas da segunda, incorporando às tradicionais instituições 

formas participativas de deliberação (SANTOS; AVRITZER, 2002. p. 76). A Constituição 

Federal, em seu art. 14, incisos I, II e III, previu algumas medidas de participação direta, por 

meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, cujo objetivo era o de conferir ao 

cidadão a oportunidade de participar ativamente dos processos de formação política da vontade, 

os quais teriam desdobramentos no amadurecimento da própria democracia do país, entretanto, 

não foi esse o resultado obtido até o momento.  

A lei que regulamentou a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 

Constituição Federal, em especial, no que toca ao plebiscito e ao referendo, retirou do povo a 

oportunidade de convocar um e outro, atribuindo tal prerrogativa ao Poder Legislativo, de forma 

que ao povo só cabe participar diretamente quando seus representantes optam por essa forma 

de deliberação, além disso a imprecisão do termo “matéria de acentuada relevância”, motivo 

que daria ensejo à deliberação popular, dificulta o controle social acerca da obrigatoriedade de 

sua convocação.  

Além do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, outros mecanismos de 

ampliação da participação da sociedade civil no espaço político foram implementados como os 

conselhos, as audiências e consultas públicas.  

O STF, embora corte integrante do Poder Judiciário, exerce função política no exercício 

do controle de constitucionalidade, no mais das vezes atuando como um legislador negativo, 

quando declara a inconstitucionalidade de uma norma, mas em algumas oportunidades como 

verdadeiro legislador positivo, prescrevendo condutas para os demais agentes estatais. 

A declaração de inconstitucionalidade de uma norma ou outro ato do Poder Público em 

abstrato, alcança um número indeterminado de pessoas, sobrecarregando a base de legitimação 

do Judiciário, seja porque se trata de intervenção em outro ramo de poder dotado de 

representatividade, seja porque o exame da matéria controvertida exige expertise técnica ou 

conhecimento especializado para o qual outro órgão público detenha maior capacidade 

cognitiva ou cuja competência tenha sido atribuída por lei, situações que, em tese, 

recomendariam uma maior deferência do tribunal. 

Como visto anteriormente, após a Constituição de 1988, as normas que disciplinam as 

ações de controle de constitucionalidade vieram integradas pelo instituto das audiências 

públicas como medida de abertura da interpretação constitucional à participação da sociedade 

civil, mas também de legitimação social. Entretanto, o risco de cooptação desse espaço 

discursivo é uma realidade, seja porque: a sociedade civil não detém poder de agenda sobre os 
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temas os quais serão objeto de audiência pública; a convocação somente se dá a critério do 

relator ou do presidente do STF; não há obrigação desses atores de informar os critérios de 

seleção de quem é habilitado a participar e, em especial, de divulgar quem se inscreveu mas 

não foi habilitado; além da dificuldade de acesso a pessoas que não possuem recursos para se 

deslocar à Brasília, vez que a participação em audiência é presencial, não dispondo a Corte de 

meios alternativos de participação a partir das novas tecnologias. 

 

1.3.1 O papel do STF no debloqueio dos canais de acesso das minorias ao espaço 

político 

 

Uma vez reconhecida a inserção do STF no espaço da política, a análise deve se voltar 

ao papel da corte na ampliação dessa arena, por meio da adoção de instrumentos de participação, 

que ampliem e aprofundem, o relacionamento entre o Estado, as instituições políticas e a 

sociedade, pois são nessas intersecções que habita o movimento de construção da democracia 

(AVRITZER; COSTA, 2004, p. 704 apud PEREIRA; CARVALHO, 2008, p. 51). 

Tradicionalmente, é reconhecido às cortes constitucionais o papel contramajoritário, 

quando anulam atos dos outros ramos políticos, porque incompatíveis com a Constituição. 

Entretanto, Barroso (2018. p. 2173), analisando os fenômenos da judicialização da política e do 

ativismo judicial, a partir de casos colhidos principalmente do sistema de justiça norte-

americano, aponta outros dois papéis que esses tribunais vêm desempenhando nas democracias 

contemporâneas: representativo, “quando atendem demandas sociais não satisfeitas pelas 

instâncias políticas” e, excepcionalmente, iluminista, “quando promovem determinados 

avanços sociais que ainda não conquistaram adesão majoritária, mas são uma imposição do 

processo civilizatório”. 

O autor justifica o papel representativo dos tribunais constitucionais alegando que a 

democracia é constituída por três dimensões: representativa, constitucional e deliberativa. A 

democracia representativa perfaz-se pela escolha de representantes políticos por meio do voto. 

A democracia constitucional, por sua vez, reconhece um núcleo mínimo de direitos – direitos 

fundamentais – que são resguardados pelas cortes constitucionais contra a vontade das maiorias. 

A democracia deliberativa cujo componente essencial é o elemento discursivo, a possibilidade 

das diversas instâncias da sociedade civil, que incluem o movimento social, imprensa, 



42 
 

universidades, sindicatos, associações e cidadãos comuns, de influenciar no processo decisório 

a partir de razões, contribuições e informações (BARROSO, 2018, p. 2200). 

Quando os representantes políticos escolhidos pelo povo por meio do voto não 

expressam a vontade da maioria, ou diante de segmentos sociais invisibilizados por falta de 

representação, resta ao Judiciário intervir numa manobra que não pode ser denominada 

contramajoritária, porque na verdade é contra-parlamentar (BARROSO, 2018, p. 2205), O 

citado autor exemplifica esse papel representativo do STF por meio das decisões acerca do 

nepotismo e do financiamento privado das campanhas eleitorais, as quais embora 

representassem a vontade do povo, não foram enfrentadas pelo Legislativo, porque não lhe era 

conveniente (2018, p. 2205). 

Segundo Barroso (2018), a legitimidade dessa tarefa contra-parlamentar reside na 

dimensão deliberativa da democracia, de forma que a vedação ao nepotismo e a proibição do 

uso de dinheiro de grandes empresas em campanhas eleitorais restaram amparadas nas razões 

declinadas pela corte e amplamente aceitas pela sociedade civil. 

Ambos os exemplos, são casos fáceis de se obter adesão da opinião pública, pois já 

havia na sociedade o senso comum de que tais práticas eram indesejáveis. Entretanto, nem 

sempre a corte estará diante de casos em que já haja no seio da sociedade consensos mínimos a 

respeito do tema, ou sobre os quais não haja disputas. Por exemplo, como poderia o STF decidir 

quem ele irá representar quando há na sociedade a disputa pela definição do momento do 

começo da vida?97  

Com efeito, nas democracias contemporâneas, por vezes, os canais de participação 

encontram-se obstruídos (ELY, 2010, p. 156), de modo que os indivíduos sem representação 

política adequada não conseguem influenciar no espaço político do parlamento para 

impulsionar a transformação social a que aspiram. É nessas horas que a jurisdição constitucional 

deve ser acionada (ELY, 2010, p. 246), mas, não para se colocar como o superego da sociedade, 

ditando os valores morais que devem ser perseguidos (MAUS, 2000), mas sim o de um 

mediador que cria condições para que os diversos grupos e cidadãos se façam representar em 

um fórum discursivo de debate de razões e ideias com a perspectiva de formação de consensos. 

A teoria do discurso de Habermas aponta que decisões judiciais tomadas de dentro do 

gabinete não viabilizam que o direito cumpra seu papel de “medium que permite manter 

 
97 Interessante observar que o debate público acerca do início da vida, assunto marcado por forte dissenso social, 

envolvendo questões de ordem científica, religiosa, ética e política, já foi levado à arena pública do STF por 

três vezes, nas audiências sobre: “uso terapêutico de células tronco embrionárias” , “interrupção de gravidez - 

feto anencéfalo” e “interrupção voluntária da gestação”. 
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autocompreensão de uma comunidade solidária” (HABERMAS, 2003a. p. 277), pois “[n]as 

sociedades complexas, essas relações de reconhecimento mútuo [...] se produzem em formas 

de vida concreta do agir comunicativo”. Assim, a garantia da integridade da comunidade 

jurídica não pode ser unicamente dependente da personalidade do juiz virtuoso com acesso 

privilegiado à verdade, ao contrário, deve se assentar nas exigências provenientes de uma 

“sociedade aberta dos intérpretes da constituição”. 

 

1.3.2 Procedimento democrático e participação 

 

A democracia representativa, que se tornou hegemônica ao longo do século XX, 

apresenta, de acordo com Santos e Avritzer (2002), três dificuldades: uma concepção restritiva 

de procedimento democrático, que não comporta formas ampliadas de democracia, que levam 

o cidadão à perda do controle sobre os processos de decisão política e econômica, relegando 

esse controle a burocracias públicas ou privadas; a incapacidade das burocracias centralizadas 

de agregar ou lidar com o conjunto das informações necessárias para a execução de políticas 

complexas nas áreas social, ambiental ou cultural; a dificuldade de representar agendas e 

identidades específicas. 

A democracia reduzida a noção de conjunto de regras para a formação de maiorias pode 

ser suficiente em Estados nacionais onde há certa homogeneidade de identidade entre seus 

cidadãos, mas isso não ocorre quando em uma sociedade concorrem uma pluralidade de valores. 

Em sociedades complexas, é preciso ter como premissa a ideia de que a democracia é um 

conceito em construção, de modo que os consensos formados no presente podem ser 

questionados a qualquer momento. Essa possibilidade de redefinição contínua do político, 

permite que identidades subjugadas pelos colonialismos e autoritarismos possam vir à tona 

(PEREIRA; CARVALHO, 2008, p. 54). 

Santos e Avritzer (2002, p. 58-59) anotam que as dificuldades observadas no modelo de 

democracia representativa foram bem enfrentadas pelos países do eixo Sul ao adotarem 

mecanismos de participação de atores sociais de diversos tipos em processos de tomada de 
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decisão, sendo emblemático no Brasil o caso do orçamento público participativo98, cuja 

primeira experiência ocorreu em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. 

Entretanto, tais movimentos de ampliação da democracia não estão livres de 

ambiguidades e vulnerabilidades, conforme observado, por Santos e Avritzer (2002, p. 60), as 

elites buscaram por meio de cooptação, por “grupos sociais superincluídos”, e de integração 

“em contextos institucionais que lhe retiram o seu potencial democrático e de transformação 

das relações de poder”, combatê-los ou descaracterizá-los. Salientam, ainda, que os 

mecanismos de participação podem ser corrompidos de muitas formas, dentre as quais citam: a 

burocratização da participação, novas formas de clientelismo, a instrumentalização partidária, 

o silenciamento e a manipulação de instituições participativas (SANTOS; AVRITZER, 2002. 

p. 75).  

A participação não é algo que se cria ou se impõe pela lei, ao contrário, envolve custos 

operacionais para o órgão que se propõe a abrir canais de participação, além disso consome 

recursos financeiros e tecnológicos dos cidadãos e do Estado, demanda tempo e vontade 

política. No caso das audiências públicas do STF, sabe-se que: o tribunal recebe infinitamente 

mais processos do que tem capacidade estrutural para julgar, sendo que as audiência públicas 

tomam tempo de trabalho; que a localização em Brasília não favorece a participação de 

representantes de grupos minoritários sem recursos financeiros; que falta tecnologia a permitir 

a participação à distância; que a abertura à intervenção torna o processo decisório moroso; etc.  

 

1.3.3 Pluralidade e diversidade de participação 

 

Apesar dos diversos mecanismos de participação direta previstos na democracia 

brasileira, há no país um déficit de engajamento político, sendo que estudos revelam que as 

instâncias participativas são frequentemente dominadas por grupos organizados que não 

necessariamente respondem ao restante da população (GASPARDO, 2018, p. 75), portanto a 

preocupação com a questão relativa à pluralidade e diversidade de participação é relevante às 

 
98 O orçamento participativo é instrumento de complementação da democracia representativa, pois permite que 

o cidadão debata e defina os destinos de uma cidade. Nele, a população decide as prioridades de investimentos 

em obras e serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da prefeitura. Além disso, 

ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da população com o bem público e a corresponsabilização 

entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade. (Fonte: 

http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/orcamento-da-uniao/elaboracao-e-execucao-do-orcamento/o-

que-e-orcamento-participativo). 
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audiências públicas no âmbito do STF, pois a audaciosa perspectiva de integração da realidade 

ao processo de interpretação constitucional, exige a máxima ampliação e diversificação dos 

atores sociais que participam do processo, não podendo a corte ignorar a existência dos 

bloqueios socioeconômicos que impedem a participação de determinados indivíduos ou grupos 

do espaço do político. 

Casséte (2013, p. 1) defende que o sentido de democracia na contemporaneidade precisa 

ser ressignificado a partir de uma noção de pluralidade, que contenha o “ponto de vista daqueles 

que estão de fora da lógica política, bem como dos processos de lutas por emancipação e 

justiça”. De acordo com a autora, a chave para a redefinição do espaço político está na 

compreensão do sentido de pluralidade. 

A democracia liberal compreende pluralidade, a partir da dicotomia entre esfera pública 

e privada, na qual o indivíduo tem seus interesses individuais representados no espaço público 

por meio de associação em grupos de interesses, organizações de lobby e partidos, ao mesmo 

tempo em que goza de plena autonomia no espaço privado para buscar a realização de seus 

direitos e a expressão de suas opiniões e interesses. 

Entretanto, essa concepção tem como consequência a valorização do espaço privado em 

detrimento do espaço público, frequentemente confunde-se a cidadania com acesso aos bens da 

vida, medida que, por si só, não é capaz de estabelecer vínculos entre os cidadãos, 

enfraquecendo a constituição de um espaço público plural. Verifica-se na prática a 

intensificação da judicialização da política e das relações sociais sem a perspectiva de uma 

atuação conjunta entre os cidadãos para a construção do bem comum, mas sim para ter acesso 

ao bem-estar material. 

Conforme anota Casséte (2013, p. 8), a democracia liberal “parte do pressuposto de que 

o pluralismo social é atributo do espaço privado e diz respeito a escolhas individuais”, o que 

importa, no espaço político, em um dever estatal de neutralizar as diferenças, conferindo 

tratamento igualitário a todos os cidadãos. Assim a diversidade é plenamente aceita no âmbito 

privado, porque expressão da individualidade dos seres humanos, mas impensável na esfera 

pública, onde aos indivíduos devem ser conferidas as mesmas oportunidades. A prática liberal, 

dessa forma, “mascara as hierarquias, desigualdades e opressões”, existente nas relações 

privadas, mas “que se reproduzem no espaço público” (CASSÉTE, 2013, p. 8), que silenciam 

e tornam invisíveis as lutas por identidade, reconhecimento e participação política de grupos 

sem representação formal. 
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O desafio de ressignificação da democracia está, portanto, em reconhecer a diversidade 

no espaço público, em especial o político, para fazer emergir as expectativas de direitos até 

então silenciadas nos fóruns representativos. De acordo com Hannah Arendt,  

 

a visibilidade é o que constitui a realidade das coisas. Tudo aquilo que aparece e é 

compartilhado em público entre os cidadãos, pode ser visto e ouvido por todos, e toda 

essa exposição acaba por revelar aspectos que nunca poderiam ser revelados se não 

fosse tal aparição pública (apud CASSÉTE, 2013, p. 11). 

 

O reconhecimento da diversidade no espaço público deve vir acompanhada pela 

compreensão do dissenso como parte da dinâmica coletiva. A concorrência entre pontos de vista 

e valores faz parte da experiência de sociedades plurais, nelas os sentidos políticos encontram-

se em constante construção. Quanto mais se amplia a participação nos espaços políticos, novos 

sujeitos pleiteando novos direitos vem à tona, instaurando novos dissensos, que formarão outros 

consensos em um movimento perpétuo. A democracia é um conceito aberto, um projeto sem 

ponto final.  

O procedimento democrático deve reconhecer os conflitos e as contradições como 

componentes inerentes às relações políticas e sociais, tendo em vista a heterogeneidade de 

atores, práticas e temas presente na sociedade, bem como compreender que o povo não se 

constitui exclusivamente por grupos específicos que detêm o monopólio da palavra e da ação, 

o elemento “povo” é amplo e inclui, em especial, o conjunto daqueles que são constantemente 

obscurecidos e que geralmente são desconsiderados (CASSÉTE, 2013, p. 18.  

As audiências públicas compreendidas enquanto instrumento de ampliação e 

aprofundamento da democracia na interpretação da constituição, não devem ser organizadas 

para o fim de capturar a vontade da maioria e formular decisões a partir de critérios 

quantitativos. Pelo contrário, porque se constitui em um fórum discursivo, a força não está no 

número de pessoas que defende uma ou outra posição, a força advém da qualidade dos 

argumentos. 

Como bem observa Baptista Pavan (2003, p. 196) “[n]ão há como corresponder 

proporções quantitativas com qualitativas, pois são propriedades distintas e independentes entre 

si”. Assim, portanto, faz-se necessário também diferenciar pluralidade e diversidade 

(KISCHINHEVSKY; CHAGAS, 2017, p. 113), enquanto aquela relaciona-se com a dimensão 

da quantidade, ou seja, um procedimento plural é aquele voltado a ouvir tantas pessoas o quanto 

for possível. Um procedimento diverso, por sua vez, leva em consideração a dimensão da 

qualidade de quem participa, assim a questão está em não só ouvir o maior número de pessoas 
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o quanto for possível, mas também ouvir os diversos segmentos da sociedade: órgãos, entidades 

e agentes públicos, a sociedade civil organizada, grupos de interesse e o cidadão, de modo que 

o procedimento incorpore no processo judicial o maior número de leituras possíveis, essencial 

ao exercício de uma jurisdição dialógica. 

Outra perspectiva do tratamento dessas dimensões quantitativas e qualitativas está na 

natureza do litígio a ser enfrentado, conforme observa Valle et al. (2012, p. 105), o pensamento 

das muitas mentes na doutrina norte-americana sugere que diferentes matérias devem encontrar 

distintos graus de ampliação e seleção dos agentes que possam contribuir para o aprimoramento 

da decisão. Contudo, acredita-se que a diversidade em qualquer hipótese é essencial ao 

procedimento democrático. 

A construção de uma decisão dialógica e democrática demanda a escuta de pessoas, 

órgãos, entidades públicas e privadas que possam contribuir com diferentes opiniões e assim 

fornecer informações que agreguem os diversos interesses particulares para a busca do interesse 

público. Isso pressupõe reconhecer a possibilidade de que qualquer pessoa interessada 

interprete a constituição, de modo que a abertura da interpretação da constituição não se 

restrinja somente a pessoas que representem o Estado, instituições, empresas ou especialistas, 

agregando amplos setores da sociedade civil e cidadãos comuns, capazes de relacionar seu 

cotidiano aos debates públicos que encontram lugar numa audiência pública.  

Por tudo isso, faz-se necessário garantir tanto a pluralidade de participantes, com uma 

representatividade dos atores sociais, quanto a diversidade, com a incorporação de outras vozes 

além daquelas identificadas com o poder público e os grupos políticos e econômicos mais 

organizados. 

Considerando que o RISTF não traz regras pormenorizadas acerca do procedimento da  

audiência pública, conferindo, desse modo, um certo grau de discricionariedade acerca de 

quando convocar, qual metodologia a ser seguida e que critérios adotar na seleção dos 

expositores, convém seguir com a análise empírica dos editais convocatórios e de habilitação, 

do perfil dos expositores, com enfoque pluralidade de posições e na diversidade de 

participantes, da dinâmica das audiências públicas em concreto e de seus efeitos. 
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2 DIAGNÓSTICO DO PROCEDIMENTO E DO PERFIL DE PARTICIPANTES 

 

 Os aportes teóricos e normativos que servem de base à compreensão do instituto 

desenham as audiências públicas como uma inovadora ferramenta de diálogo do STF com a 

sociedade e com as demais instituições públicas. No entanto, por ser tratada em um regulamento 

com poucas disposições, seu procedimento é ditado pela prática, de modo que se faz necessário 

conjugar o exame de variáveis quantitativas, que fornecem a dimensão das pessoas e 

instituições com quem a Corte escolhe se abrir ao diálogo, bem como de variáveis qualitativas, 

que permitem aprofundar o conhecimento sobre minúcias do procedimento e inferir se há 

coerência entre seus elementos. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ANALISADAS 

 

 Para esta pesquisa foram analisadas 25 (vinte e cinco) audiências públicas convocadas 

a partir do ano de 2009 e realizadas até dezembro de 2019, compreendendo um recorte temporal 

de 10 (dez) anos, distribuídas da seguinte forma: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de audiências convocadas por ano 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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 Analisando o gráfico é perceptível o pico de audiências entre os anos de 2012 e 2013, 

período de forte instabilidade política no país, marcado por diversas manifestações, em âmbito 

nacional, contrárias a corrupção, os supersalários dos políticos, o foro privilegiado, dentre 

outras reivindicações, as quais colocavam em xeque a legitimidade das instituições 

representativas, em especial, os agentes e partidos políticos (G1, 2012). 

 Nesses 2 (dois) anos, foram convocadas audiências pelos Ministros: (i) Marco Aurélio 

para debater a “proibição do uso de amianto” e o “programa ‘mais médicos” do governo federal; 

(ii) Luiz Fux sobre o novo marco regulatório da TV por assinatura, a prática das queimadas em 

canaviais, o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas privadas e a gestão coletiva de 

direitos autorais; (iii) Gilmar Mendes que optou por trazer a público a possibilidade do 

cumprimento de pena em regime menos gravoso que o indicado na condenação, quando o 

Estado não dispuser de vaga no sistema penitenciário; (iv) Dias Toffoli e a questão dos campos 

eletromagnéticos nas linhas de transmissão de energia elétrica nas proximidades de áreas 

residenciais dado seu potencial cancerígeno e (v) Cármen Lúcia para tratar da controvérsia das 

biografias não autorizadas, em torno dos princípios da liberdade de expressão e do direito à 

informação, face aos direitos a privacidade e intimidade. 

 Desses temas colocados em pauta, a questão do financiamento de campanhas eleitorais 

foi o único que se aproximou da crise política enfrentada no país. Essa audiência pública fora 

convocada para subsidiar o julgamento da ADI n. 4.650/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da 

OAB, questionando dispositivos das Leis n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e 9.096/95 (Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos), que permitiam doações financeiras por pessoas físicas e 

jurídicas a campanhas eleitorais. 

Em resumo, o que se pretendia era a vedação de doações por pessoas jurídicas, bem 

como a imposição de limites a doações por pessoas físicas e ao emprego de recursos próprios 

pelos candidatos, a fim de diminuir a pressão do poder econômico no processo eleitoral e, por 

conseguinte, na política. 

O Ministro Luiz Fux (BRASIL, 2013a) motivou a convocação alegando que a matéria 

ultrapassava os limites do “estritamente jurídico”, demandando uma “abordagem 

interdisciplinar”, envolvendo os subsistemas político e econômico, de modo que para revestir 

o pronunciamento da corte de “maior legitimidade democrática”, era necessário ouvir 

“especialistas, cientistas políticos, juristas, membros da classe política e entidades da sociedade 

civil organizada”, com ou sem fins lucrativos, que pudessem municiar os ministros “de 

informações imprescindíveis para o melhor equacionamento do feito”. 
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A matéria era sensível não apenas por se tratar de questão com forte repercussão social, 

mas também porque a decisão do STF, por si, possivelmente não encerraria a questão. A par do 

debate em torno da competência do tribunal para emitir a “palavra final”, considerando, o 

interesse dos agentes políticos na questão, era previsível que a matéria fosse rediscutida no 

Congresso com a consequente superação da interpretação da corte. 

Isso está expresso na ementa do acórdão, publicado em 24 de fevereiro de 2016:  

 

[...] 5. O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à 

Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um 

sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira 

que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última 

palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma 

rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo 

constitucional. 6. A formulação de um modelo constitucionalmente adequado de 

financiamento de campanhas impõe um pronunciamento da Corte destinado a 

abrir os canais de diálogo com os demais atores políticos (Poder Legislativo, 

Executivo e entidades da sociedade civil). [...] (STF, pleno, ADI nº 4.650, Ministro 

Relator Luiz Fux, publicado no DJE nº 34 de 24/02/2016) (grifei). 

 

A audiência pública, transmitida ao vivo em canais de televisão e por meio da internet, 

para além de uma ferramenta de diálogo interinstitucional e com a sociedade civil, funcionou 

como um mecanismo de pressão sobre os agentes políticos ao colocar o debate sobre os modelos 

de financiamento de campanha aos olhos de uma sociedade ávida por mudanças nessa seara. 

A evidência está na Lei n. 13.488/2017 que alterou a Lei do Partidos Políticos para 

proibir expressamente a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais: 

 

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma 

ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, 

inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: [...] II - entes 

públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas 

no art. 38 desta Lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (BRASIL, 2017a). (grifei) 

 

Seguindo na análise do gráfico, tem-se que os anos posteriores indicam uma tendência 

do STF na manutenção do uso dessa ferramenta de participação direta que coloca diante dos 

olhos da sociedade, com a possibilidade de intervenção desta, as demandas constitucionais 

selecionadas por seus ministros, apesar da redução no número anual de audiências públicas 

após 2013. 

 Diferentemente do que ocorre na Corte Suprema da Argentina, onde a convocação de 

uma audiência pública tem como pré-requisito a anuência de 3 (três) dos 7 (sete) juízes que 

compõe aquele tribunal (BENEDETTI e SÁENZ, 2016), a convocação de uma audiência 
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pública no Supremo Tribunal Federal depende da vontade de apenas 1 (um) dos 11 (onze) 

ministros, podendo ser convocada pelo presidente do tribunal ou pelo relator da ação, conforme 

artigos 13, XVII e 21, XVII do RISTF. 

 Na prática do STF, verifica-se que as audiências públicas são predominantemente 

convocadas pelo relator da ação. 

 

Gráfico 2 – Iniciativa da convocação 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 A única exceção foi a audiência pública sobre “judicialização do direito à saúde”, 

convocada pelo então Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, para subsidiar ações de 

competência da presidência da corte: Suspensões de Tutela (STA) n. 175, 211 e 278; 

Suspensões de Segurança (SS) n. 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355; e Suspensão de Liminar (SL) 

n. 47. 

 Das informações acima, é possível inferir que a definição de temas que se abrem à 

sociedade para o debate público, não decorre de uma agenda do tribunal, vez que a seleção é 

feita individualmente a partir da consideração do ministro para quem a ação foi distribuída. 

 No período analisado, as audiências públicas versaram sobre os seguintes temas em 

ordem cronológica de convocação: 

 

Quadro 1 – Temas das audiências públicas em ordem cronológica de convocação 

 
Data do despacho 

convocatório 

Temas 

5/3/2009 Judicialização do direito à saúde 

15/9/2009 Políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior. 

7/11/2011 Lei Seca - Proibição da venda de bebidas alcoólicas nas proximidades de rodovias. 

4/5/2012 Proibição do uso de amianto 
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29/6/2012 Novo marco regulatório da TV por assinatura. 

18/9/2012 Campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia 

29/11/2012 Queimadas em canaviais 

25/2/2013 Regime Prisional 

26/3/2013 Financiamento de campanhas eleitorais 

19/9/2013 Programa mais médicos 

11/10/2013 Biografias não autorizadas 

17/12/2013 Gestão coletiva de direitos autorais 

20/3/2014 Internação hospitalar com “diferença de classe” no Sistema Único de Saúde 

10/3/2015 Ensino religioso em escolas públicas 

30/7/2015 Uso de depósitos judiciais 

8/3/2016 Novo Código Florestal 

29/11/2016 Bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet 

24/3/2017 Armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou 

hediondos 

10/5/2017 Direito ao esquecimento na esfera civil 

23/3/2018 Interrupção voluntária da gestação 

20/6/2018 Tabelamento de fretes 

29/6/2018 Transferência de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia 

mista e de suas subsidiárias ou controladas 

5/6/2019 Conflitos federativos entre os Estados e a União 

30/9/2019 Liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à 

informação 

30/9/2019 Candidaturas avulsas 

Fonte: A Autora (2020). 

 

 As matérias controvertidas em cada um dos temas acima mencionados, foram 

classificadas em matéria técnica, com forte apelo social e de ordem política, podendo cada 

audiência pública receber mais de uma classificação, a partir de informações que constavam na 

convocatória ou que foram interpretadas a partir desta.  

O preenchimento da classificação levou em consideração a informação contida no sítio 

eletrônico do STF, bem como no despacho convocatório. Quando ausente a informação acerca 

da qualidade da matéria controvertida de modo expresso nos documentos analisados, a 

informação foi obtida por meio de interpretação do conteúdo do despacho convocatório. A fim 

de dar maior transparência a esse procedimento de coleta, foi incluído um último campo nessa 

seção para identificar se o dado acerca da classificação da matéria controvertida fora extraído 

diretamente dos documentos analisados ou se fruto de interpretação. 

Na maioria dos casos, a característica da controvérsia estava expressa nos despachos 

convocatórios, sendo, portanto, diretamente coletado, somente nas 10 (dez) audiências a seguir 

discriminadas foi necessário interpretar sobre o que versava a questão. 
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Gráfico 3 – Classificação da matéria controvertida 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

A audiência sobre “biografias não autorizadas”, por exemplo, foi classificada como 

matéria de forte apelo social com base na afirmação da Ministra Cármen Lúcia, contida em sua 

convocatória, de que a “matéria versada na ação ultrapassa os limites de interesses específicos 

da entidade (...), repercutindo em valores fundamentais dos indivíduos e da sociedade 

brasileira” (BRASIL, 2013d, p. 2). 

Em “políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior”, a classificação em 

matéria de ordem política e com forte apelo social deu-se assim, pois as ações que serviram de 

fundamento à realização da audiência pública questionavam políticas de ação afirmativa para 

acesso ao ensino superior e porque na convocação o Ministro Ricardo Lewandowski afirmara 

que a solução do caso possuía “repercussão social, porquanto a solução da controvérsia em 

análise poderá ensejar relevante impacto sobre políticas públicas que objetivam, por meio de 

ações afirmativas, a redução de desigualdades para o acesso ao ensino superior” (BRASIL, 

2009d, p.4). 

As audiências públicas sobre “tabelamento de fretes”, “transferência de controle 

acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ou 

controladas” e “conflitos federativos entre os Estados e a União” versavam sobre matéria de 

ordem política, sendo objeto de questionamento, especialmente, decisões tomadas pela União. 

Nos temas do “ensino religioso em escolas públicas” e “candidaturas avulsas”, ambas 

audiências convocadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, a classificação em matéria técnica 
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teve por base a fundamentação das convocatórias e o critério nestas adotado da especialização 

técnica do expositor para fins de habilitação. Já a classificação em matéria de ordem política, 

no tema do ensino religioso foi por este se tratar de política pública, fruto de um acordo com a 

Santa Sé, e das candidaturas avulsas, porque seu núcleo era o processo político-eleitoral. 

O “programa mais médicos”, política pública instituída pelo governo federal, recebeu a 

classificação de matéria técnica e de ordem política, com base na afirmação do Ministro Marco 

Aurélio de que a norma questionada possuía “implicações nos campos da administração 

pública, educação, trabalho e, principalmente, consoante consignado, da saúde” (BRASIL, 

2013c, p.1). 

A classificação da audiência pública sobre “uso de depósitos judiciais”, em matéria 

técnica e de ordem política, foi assim interpretada, pois o que estava em questão eram normas 

estaduais com impactos sobre as finanças públicas, somada à afirmação do Ministro Relator 

Gilmar Mendes, no despacho convocatório, de que pretendia obter “esclarecimentos técnicos, 

contábeis, administrativos, políticos e econômicos sobre o tema” (BRASIL, 2015b, p. 2). 

 Há nas audiências investigadas um predomínio da matéria técnica, associada ou não a 

questões políticas e socialmente sensíveis, por vezes, justificadas pelo reconhecimento por parte 

do relator de que a resolução da controvérsia demanda uma “abordagem técnica e 

interdisciplinar”99, a ser alcançada com a oitiva de técnicos e especialistas, ou seja, o 

convocação de audiências públicas advém do reconhecimento dos próprios ministros de que o 

STF não detém capacidade institucional para, sozinho, decidir determinados temas. 

 Na abertura da Audiência Pública realizada para subsidiar o julgamento das ações 

diretas de inconstitucionalidade, autuadas sob os números 4.901/DF, 4.902/DF e 4.903/DF que 

questionavam diversos dispositivos do Novo Código Florestal, o Ministro Relator Luiz Fux faz 

o seguinte esclarecimento: 

 

Um dos enfoques mais modernos do Direito Constitucional é exatamente essa 

percepção de que, malgrado o Poder Judiciário ter a obrigação de decidir todas 

as questões para as quais ele é provocado, há determinadas matérias em relação 

às quais ele não tem uma capacidade institucional, porque a matéria versa sobre 

temas que não gravitam sobre a órbita jurídica, mas, sim, sobre outras questões 

científicas e acadêmicas, que nós precisamos desse processo democrático, popular e 

participativo de toda a sociedade científica, de todos aqueles que pretendam colaborar 

para que a nossa solução seja legitimada democraticamente, seja a solução mais justa 

possível (CAEXETA, 2016, p.3-4 ). (grifei) 

 

 
99  10 (dez) dos 25 (vinte e cinco) despachos convocatórios analisados utilizam-se expressamente dos termos 

“abordagem técnica e interdisciplinar” ou “interdisciplinar” para justificar a convocação da audiência 

pública. 
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 Essa constatação talvez justifique por que há um predomínio da matéria classificada 

como técnica, seja de forma exclusiva ou não, nas audiências públicas convocadas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 Ainda avaliando os temas para os quais a Suprema Corte convoca uma audiência 

pública, vale relacionar a classificação da matéria com a duração em horas das audiências. 

Não existe nos diplomas normativos regras que delimitem o número de participantes ou 

o número de horas que uma audiência deve durar, tudo depende da quantidade de pessoas que 

se inscrevem e são habilitadas, bem como da disponibilidade do ministro que realiza a 

convocação. 

Na prática do STF, verificou-se audiências públicas realizadas em uma única manhã ou 

tarde, outras que tomaram 1 (um) dia inteiro de trabalho da corte e outras com mais de 1 (um) 

dia de duração. 

O gráfico a seguir ilustra a quantidade de audiências por período de duração: 

 

Gráfico 4 – Quantidade de horas das audiências públicas 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

As 2 (duas) audiências mais longas com 15 (quinze) e 20 (vinte) horas de duração foram 

respectivamente, nos temas: “judicialização do direito à saúde”, “interrupção voluntária da 

gestação”, ambas com conteúdo com forte apelo social. 

As 2 (duas) com duração mais curta, 2 (duas) e 3 (três) horas cada, versavam, 

respectivamente, sobre “tabelamento de fretes” e “conflitos federativos entre os Estados e a 

União”, matérias classificadas como de ordem política. 
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Determinados temas tendem a ter um número de habilitados, muito superior ao número 

de convidados, o que pode justificar um número maior de horas dedicados à oitiva de 

expositores. 

 

Gráfico 5 – Relação de horas, convidados e habilitados 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Contudo, o número total de expositores, nele se compreendendo habilitados por 

requerimento e os convidados, quando comparado com o número de horas é o que melhor 

reflete uma relação de compatibilidade. Veja que a linha azul no gráfico abaixo, que 

corresponde à variação de horas por tema, na maior parte dos casos, oscila no mesmo sentido 

em que o número de participantes em cada audiência. 
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Gráfico 6 – Relação de horas de audiência pública e participantes 
 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 Com relação às ações que deram origem a uma audiência pública, é possível observar 

no gráfico abaixo que as ações diretas de inconstitucionalidade e os recursos extraordinários 

com repercussão geral reconhecida foram as principais causas para a realização de audiências 

públicas. 

 

Gráfico 7 – Tipos de ações que deram origem a uma audiência pública 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 Como se sabe, a realização de uma audiência pública alimenta a interpretação do direito 

em tese com informações e contribuições da realidade fática, auxiliando o tribunal a mensurar 

os efeitos de uma possível decisão com efeitos erga omnes. Diante dessa constatação, é preciso 
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se perguntar se existe óbice à participação em audiência pública das partes interessadas no 

julgamento da questão. 

 Na Audiência Pública sobre “Biografias não autorizadas”, por exemplo, os biografados 

que requereram participação não foram habilitados, sob o argumento da Ministra Relatora 

Cármen Lúcia de que o julgamento versava sobre interpretação em abstrato da norma, não 

sendo cabível a discussão de casos concretos durante a audiência pública. 

 Por outro lado, não é incomum nas audiências públicas que tem por base um recurso 

extraordinário a habilitação das partes interessadas, representadas ou não por seus advogados, 

tal como ocorreu nas audiências de “políticas de ações afirmativas de acesso ao ensino 

superior”, “campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia”, “regime prisional”, 

“internação hospitalar com ‘diferença de classe’ no Sistema Único de Saúde”, “armazenamento 

de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos” e “direito ao 

esquecimento na esfera civil”.  

 

2.2 CONVOCAÇÃO: DELIMITAÇÃO DO TEMA, QUESITAÇÃO E PERFIL REQUERIDO 

 

A regulamentação minimalista do instituto no Regimento Interno do STF confere larga 

margem de discricionariedade quanto ao procedimento convocatório. Em linhas gerais, o 

despacho convocatório deve ser amplamente divulgado e com prazo determinado para a 

inscrição dos interessados na participação, a lista de habilitados deve ser divulgada pelo 

ministro que realizou a convocação e, por conseguinte, presidirá os trabalhos determinando sua 

ordem e fixando o tempo de cada manifestação. Na medida do possível deverá ser assegurada 

a pluralidade de correntes de opinião. O depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em 

debates. 

 O primeiro ponto de um edital de convocação é a definição do tema, o qual pode ser 

amplo, envolvendo mais de uma ação, como pode se restringir a uma única ação.  
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Gráfico 8 – Abrangência das audiências públicas 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 A possibilidade de debate de temas genéricos desde que haja identidade entre os pontos 

controvertidos teve seu auge na convocação da única audiência pública conjunta realizada pelo 

STF até dezembro de 2019. O Ministro Edson Fachin convocara audiência pública para discutir 

o bloqueio do aplicativo WhatsApp por decisões judiciais no Brasil, tendo por base a ADPF n. 

403, ajuizada em 03 de maio de 2016. Na mesma época, a Ministra Rosa Weber recebeu a ADI 

n. 5.527, que questionava dispositivos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), 

invocados para justificar decisões judiciais determinando a suspensão de serviços que permitem 

a troca de mensagens entre usuários da internet.  

Diante dessa situação e considerando que havia no caso uma íntima e ínsita relação entre 

a discussão posta na ADPF n. 403 e o objeto da ADI n. 5.527 (BRASIL, 2016b, p. 2), os 

Ministros decidiram ampliar o escopo da audiência pública inicialmente convocada pelo 

Ministro Edson Fachin para que fossem discutidas nessa audiência conjunta tanto a 

constitucionalidade de dispositivos do Marco Civil da Internet quanto a possibilidade de 

suspensão do aplicativo WhatsApp por decisões judiciais. 

Outro ponto que merece atenção é a definição de quesitos a serem respondidos ou 

abordados pelos participantes. Essa medida ajuda a atrair interessados, porque facilita a 

avaliação destes se as questões a serem discutidas estão dento da sua área de atuação ou 

conhecimento. Ademais, enriquece o debate, pois é possível obter diferentes pontos de vista 

sobre um mesmo objeto bem delimitado. Contudo, essa não tem sido a prática mais adotada nas 

convocatórias, 17 (dezessete) dos 25 (vinte e cinco) despachos convocatórios não fixaram 

quesitos  
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A análise da formulação em si de quesitação tinha por objetivo avaliar a relação de 

coerência entre a qualidade da matéria controvertida e os quesitos formulados. Outro 

componente que (supostamente) guarda relação íntima com as indagações formuladas pela 

Corte é, o perfil requerido, os convidados e os participantes habilitados por requerimento.  

Apenas 7 (sete) convocatórias, procedidas pelos Ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, 

Dias Toffoli e Edson Fachin, continham, simultaneamente, quesitos e definição de perfil de 

participantes, são elas: “judicialização do direito à saúde”, “Lei seca”, “novo marco regulatório 

da TV por assinatura”, “campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia”, 

“queimadas em canaviais”, “bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da 

internet” e “direito ao esquecimento na esfera civil”. 

Analisando os casos acima, tem-se que todas foram classificadas como matéria técnica, 

sendo certo que em alguns casos havia concomitância de classificação em função da relevância 

social e política do tema. A quesitação predominantemente de ordem técnica nas convocatórias 

acima listadas denota o interesse desses ministros em receber contribuições e informações dessa 

natureza, o que é coerente com as matérias controvertidas. 

Já o perfil requerido em cada uma dessas demandas não guarda em todos os casos, por 

sua vez, relação de coerência nem com a matéria controvertida, nem com a natureza da 

quesitação. Na audiência pública sobre a “lei seca”, o Ministro Relator Luiz Fux aduz que 

poderão requerer a participação pessoas jurídicas sem fins lucrativos, quando a participação de 

órgãos, entidades e agentes públicos, bem como médicos, acadêmicos e cientistas, ou mesmo 

setores do segmento econômico, talvez pudessem contribuir com informações mais acuradas 

sobre os pontos controvertidos. 

Na convocatória da audiência pública sobre o “novo marco regulatório da TV por 

assinatura”, a participação foi franqueada aos entes estatais e pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos, sendo certo que nesse caso empresas e associações civis com interesse econômico 

no ramo eram as principais interessadas no tema. 

O despacho convocatório da audiência sobre “campo eletromagnético de linhas de 

transmissão de energia”, traçou como perfil de participantes entes estatais e entidades da 

sociedade civil. Considerando a amplitude do termo “sociedade civil” sequer se pode afirmar 

que houve delimitação de perfil nesse caso. 

Nas convocatórias sobre “judicialização do direito à saúde”, “queimadas em canaviais”, 

“bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet” e “Direito ao 

esquecimento na esfera civil”, por outro lado, o perfil requerido para participação era pertinente 

com os quesitos e matérias controvertidas. 
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Infelizmente, a ausência de uma sistematização por parte do STF quanto aos despachos 

convocatórios de audiências públicas é um obstáculo a que se trace linhas gerais sobre a 

coerência do procedimento convocatório, de modo, que a análise desse ponto restou limitada 

aos casos acima discriminados. 

Importante ressaltar, ainda, que esse perfil requerido embora sirva de sinal para 

potenciais interessados em solicitar a participação, está longe de ser um obstáculo à habilitação 

de pessoas não enquadradas nele. Esse ponto será tratado mais profundamente no subcapítulo 

sobre perfil de participantes, mas é possível adiantar que a lista de habilitados, frequentemente, 

abarca outras categorias para além daqueles tipos delineados na convocatória. 

 

Gráfico 9 – Perfil requerido na convocatória 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Das 25 (vinte e cinco) convocatórias analisadas, em 5 (cinco) delas nenhum perfil foi 

delimitado, nas demais 20 (vinte) é possível perceber uma tendência a buscar a contribuição ou 

diálogo com pessoas e associações privadas sem fins lucrativos, além de outros órgãos, 

entidades e agentes públicos.  

 

2.3 HABILITAÇÃO DE PARTICIPANTES 

 

Não há no Regimento do STF qualquer exigência quanto a definição prévia dos critérios 

de habilitação, tão somente consta que deverá ser assegurada a pluralidade de correntes de 
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opinião, na medida do possível. A análise dos despachos convocatórios revelou que a prática 

da corte é a da não-definição prévia dos requisitos habilitatórios. Somente 4 (quatro) das 25 

(vinte e cinco) convocatórias explicitaram esses pontos. 

Convém ainda assinalar que a definição desses critérios e requisitos é fenômeno recente, 

a primeira convocatória a decliná-los é de 2015, editada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, 

para a audiência pública sobre “ensino religioso em escolas públicas”. Na ocasião ficou 

estabelecido que: “(i) representatividade da comunidade religiosa ou entidade interessada, (ii) 

especialização técnica e expertise do expositor, e (iii) garantia da pluralidade da composição da 

audiência e dos pontos de vista a serem defendidos” (BRASIL, 2015a, p.3) estariam entre os 

pontos a serem observados para o deferimento dos pedidos de habilitação. 

A fórmula foi repetida pela Ministra Rosa Weber nas audiências públicas sobre 

“Bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet” e “interrupção 

voluntária da gestação”, ao adotar os mesmos termos na escolha de expositores: 

“representatividade”, “especialização técnica”, “expertise”, “garantia da pluralidade”. Mas 

acrescentou ainda uma segunda etapa com requisitos à habilitação, qual seja, o postulante 

deveria demonstrar ser capaz de oferecer esclarecimentos sobre a questão. Abaixo dois 

exemplos: 

 

(i) como são operacionalizados os registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet e (ii) como são processadas as operações de coleta, armazenamento, 

tratamento e guarda de registros, de dados pessoais e de comunicações privadas, tanto 

por provedores de conexão quanto de aplicações de internet (BRASIL, 2016b, p. 3). 

 

Ainda, como requisito à habilitação, os postulantes deverão apresentar justificativas 

que demonstrem capacidade técnica e/ou jurisdicional da sua contribuição para o 

diálogo sobre a questão.” (BRASIL, 2018a, p. 7-8) 

 

Já a Ministra Cármen Lúcia, que nesse lapso de 10 (dez) anos, foi responsável por duas 

audiências públicas, embora não tenha se valido desse expediente na sua primeira convocatória 

sobre “biografias não autorizadas” do ano de 2013, quando do chamamento público para a 

audiência sobre “liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito 

à informação”, convocada e realizada em 2019, tal como os Ministros Luís Roberto Barroso e 

Rosa Weber, fixou critérios objetivos à habilitação: 

 

Será considerado habilitado para participar da audiência pública aquele que 

comprovar ter conhecimento específico na área, ser profissional habilitado ou atuar 

por entidade da área de conhecimento, criação, produção e divulgação do 

conteúdo específico, e ter reconhecimento que demonstre a pertinência e a 

representatividade nos limites a serem considerados eficientes pela Relatoria desta 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (BRASIL, 2019c, p. 3). 

(grifei) 

 

Em 2018, 3 (três) anos após sua primeira audiência, o Ministro Luís Roberto Barroso, 

repete a sua fórmula para seleção de participantes (BRASIL, 2018c, p. 3-4).  

 Uma outra questão que reclama atenção é a falta de uniformidade quanto à divulgação 

da lista de habilitados, alguns ministros a disponibilizam no sítio eletrônico do STF sob a forma 

de programação ou cronograma, outros apenas indicam os nomes das instituições e pessoas 

habilitadas, outras listas são mais completas e indicam os critérios habilitatórios, o tempo de 

fala e a ordem dos trabalhos. Em todos os casos não houve uma lista de não-habilitados, de 

sorte, que não foi possível aferir quem a corte escolheu não ouvir e nem o porquê. 

 Com respeito ao postulado da publicidade e a regra regulamentar de ampla divulgação 

do instrumento convocatório, tem-se que quase todas a audiências públicas foram devidamente 

difundidas por meio do sítio eletrônico do tribunal e diário oficial para o acesso democrático ao 

debate. A exceção foi a audiência sobre “tabelamento de fretes”, limitada a um círculo fechado 

de participantes: 

 

Designo audiência pública para o dia 27 de agosto de 2018, na qual serão ouvidos 

dois oradores indicados por cada um dos seguintes órgãos e entidades: (i) 

Advocacia-Geral da União; (ii) Ministério dos Transportes; (iii) Agência Nacional de 

Transportes Terrestres; (iv) Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil; 

(v) Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil; (vi) Confederação Nacional da 

Indústria; (vii) Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos; (viii) 

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica; (ix) 

Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência (BRASIL, 

2019d, p. 3). (grifei) 

 

Os tradicionais meios de divulgação acima apontados, na maioria dos casos (68%), 

foram complementados com o envio de convites ou intimação de interessados.  

 

2.4 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 A análise dos sujeitos, grupos e instituições que participam das audiências públicas é 

interessante, pois, independentemente do que os ministros fizeram constar em seus despachos 

convocatórios acerca do perfil de participantes, os números dirão com quem efetivamente 
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escolhem estabelecer diálogos sobre temas que consideram relevantes o suficiente para 

convocar uma audiência pública. 

 

2.4.1 Perfil de convidados 

 

O envio de convite não é uma regra, depende da vontade do ministro responsável pela 

convocatória, no entanto, trata-se de prática frequente, em 18 (dezoito) das 25 (vinte e cinco) 

audiências públicas analisadas houve o envio de convites.  

 

Gráfico 10 – Quantidade de convites por categoria 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

O gráfico acima demonstra: (i) o predomínio do envio de convites a órgãos, entidades e 

agentes públicos (ii) que apesar da audiência pública ser um instrumento de participação direta, 

a opção dos ministros pelo envio de convites a entidades representativas institucionalizadas em 

detrimento de cidadãos e de movimentos sociais, estes últimos não receberam nenhum convite. 

Outrossim, os 4 (quatro) cidadãos convidados para as audiências públicas eram partes 

nos recursos extraordinários que serviram de base para a realização da audiência pública. 

Diante desse quadro, cumpre examinar que tipo de relações os convidados dos ministros 

estabelecem com outros componentes de avaliação dos procedimentos convocatórios.  
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O primeiro sob exame é a relação entre convidados e a matéria controvertida, conforme 

já explicitado anteriormente cada audiência pública foi classificada sob os rótulos: “matéria 

técnica”; “matérias de ordem política”; “matéria com forte apelo social”, atribuídos a partir de 

dados diretamente coletados dos instrumentos convocatórios, sendo possível a fixação de mais 

de um rótulo a depender do tema e matéria controvertida.  

 

Gráfico 11 – Matéria controvertida x perfil de convidados 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Independentemente de qual seja a natureza da matéria controvertida há sempre a 

convocação de órgãos públicos, em especial, a Procuradoria-Geral da República, representada 

por seus subprocuradores-gerais, que se sentam à mesa, ao lado direito do ministro que preside 

a sessão. Embora lhes seja permitido usar da palavra para defender seus pontos de vista, no 

mais das vezes limitam-se a ouvir as exposições e ocasionalmente fazer perguntas aos 

expositores. 

Para se analisar a relação entre os convidados e o perfil requerido na convocatória, foram 

aproveitadas apenas 14 (catorze) audiências públicas, pois das 18 (dezoito) para as quais houve 

o envio de convites, em 4 (quatro) delas, nenhum perfil foi requerido no despacho. 

No gráfico 12, no qual se adotou parâmetros meramente qualitativos, a coluna 1 (um) 

informa o perfil requerido, já a coluna 2 (dois) a categoria de convidados. Analisando-o é 

possível identificar que somente nas audiências públicas sobre “judicialização do direito à 
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saúde”, “Bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet”, 

“armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos”, 

“tabelamento de fretes” e “conflitos federativos” há relação de coerência entre o perfil requerido 

no despacho convocatório e os convidados dos Ministros. 

Nas audiências sobre “lei seca” e “biografias não autorizadas”, não há qualquer relação 

de coerência entre esses dois parâmetros. O perfil requerido da primeira foi de interessados e 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos e os convites enviados a “órgão e entes públicos”. Na 

segunda indicou-se ser desejável a oitiva de “(...) especialistas, historiadores, cidadãos cujas 

atuações foram ou podem vir a ser temas de cuidados por escritores, juristas (...)” (BRASIL, 

2013d, p. 2) e os convites enviados tão-somente a “órgãos e entes públicos”.  

Nos demais casos, é possível afirmar que há relação de compatibilidade, pois ainda que 

os convidados não contemplem a totalidade do perfil requerido, há naquele rol pessoas e 

instituições que se enquadram em pelo menos uma das categorias do perfil proposto. 
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Gráfico 12 – Perfil requerido nas convocatórias em que houve convites versus convidados 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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2.4.2 Perfil dos habilitados 

 

 Neste tópico, será analisado o perfil de participantes que tem deferido seus pedidos para 

participar das audiências públicas e expor seus pontos de vista sobre determinada controvérsia. 

Esses dados serão ainda comparados com outras informações levantadas nessa investigação, a 

fim de se avaliar a coerência e a pertinência da escolha de participantes com relação à 

“qualidade dos quesitos” e o “perfil requerido na convocatória”, respectivamente. 

 

Gráfico 13 – Quantidade de habilitados por categoria 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 O universo de habilitados por categoria demonstra a diversidade de categorias de 

sujeitos que participam das audiências públicas. Verifica-se um predomínio na participação de 

instituições e agentes públicos, seguido de organizações da sociedade civil sem finalidade 

lucrativa. A soma das outras 3 (três) categorias – empresas e associações privadas com 

finalidade econômica, movimentos sociais e cidadãos – não alcança a totalidade de habilitados 

da categoria pessoas e associações privadas sem interesses econômicos. 

 Outrossim, ao menos à primeira vista, o número de empresas e associações com 

finalidade econômica habilitadas a participar, igualmente não é tão significativo, a ponto de se 

poder considerar a priori, com base apenas nesses dados, que essa arena pública se encontra 

colonizado pelas forças que instrumentalizam o poder econômico. 

 Conforme informado previamente, a maior parte das audiências públicas convocadas 

tinha como pano de fundo “matéria técnica”, de forma isolada ou associada com outros rótulos. 
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Além disso, nos casos em que houve quesitação, identificou-se o predomínio de “quesitos de 

ordem técnica”, seguido, dos que “demandavam informações de órgão públicos”. Por último, o 

perfil requerido na convocatória foi, na maioria dos casos, de “pessoas e entidades com 

conhecimento técnico ou científico”, seguido de “órgãos e entes públicos”. 

 O cenário acima justifica a habilitação massiva de expositores ligados às categorias A e 

B, seja por que: (i) as controvérsias questionavam atos do Poder Público; (ii) o fato de que 

muitas das associações civis sem finalidade lucrativa participantes, por sua vez, representam ou 

congregam especialistas e profissionais de determinado segmento, assim como, agentes 

públicos que podem vir a contribuir com informações dessa ordem, ou se dedicam a atividades 

acadêmicas e de pesquisa científica; (iii) a adoção do critério da representatividade como 

medida para seleção de participantes. 

Entretanto, adotando-se o pressuposto de que quanto maior a diversidade de sujeitos, 

maior a probabilidade de um debate constitucional plural, é importante que a habilitação de 

participantes não se limite ao círculo de tradicionais intérpretes do Direito e nem de órgãos e 

entidades públicas, devendo ainda o debate ocorrer desvestido de tecnicismos, a fim de que 

amplos setores da sociedade sejam incorporados ao processo de interpretação da Constituição. 

 O panorama das audiências públicas no STF é de baixa diversidade, apenas 3 (três) das 

25 (vinte e cinco) audiências analisadas contaram com a presença simultânea das 5 (cinco) 

categorias.  

Os temas: “novo marco regulatório da TV por assinatura”, “gestão coletiva de direitos 

autorais” e “novo Código Florestal”, que contaram com a presença dos mais distintos setores 

da sociedade civil, não receberam classificações do tipo matéria “de ordem política” ou “com 

forte apelo social”, pelo contrário, todas receberam o rótulo de “matéria técnica”, 

exclusivamente, e têm como ponto em comum, serem todas de relatoria do Ministro Luiz Fux.  

Na audiência pública sobre “novo marco regulatório da TV por assinatura”, destinada a 

ouvir especialistas, entidades reguladoras e representantes da sociedade civil a fim de 

“esclarecer as inúmeras questões técnicas, políticas, econômicas e culturais relativas ao 

funcionamento do mercado brasileiro de TV por assinatura” (BRASIL, 2012b, p. 3), teve como 

rol de habilitados: 5 (cinco) órgãos, entidades ou agentes públicos, 6 (seis) de associações 

privadas sem finalidade lucrativa, 18 (dezoito) associações privadas com objetivos econômicos, 

1 (um) movimento social e 1 (um) cidadão. 
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Gráfico 14 – Quantidade de categorias habilitadas na audiência pública sobre o “novo marco regulatório 

da TV por assinatura” 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

 Uma outra questão que deve ser observada é que na convocatória dessa audiência 

pública, o relator adotou como perfil de participantes: “entes estatais e pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos”, contudo, o número de habilitados “associação privada com objetivos 

econômico” supera a soma das outras 4 (quatro) categorias. Considerando a temática da 

audiência pública é pertinente a habilitação de pessoas da categoria C, o que se revela 

contraditória, na verdade, é a restrição que foi adotada na convocatória que na prática não teve 

efeito.  

 No tema da “gestão coletiva de direitos autorais”, o relator adotou como perfil de 

participação: “(...) titulares de direito autoral, entidades estatais envolvidas com a matéria e 

representantes da sociedade civil” para “esclarecer questões técnicas, econômicas e culturais 

relativas ao funcionamento da gestão coletiva de direitos autorais, sobretudo à luz da 

experiência internacional sobre a matéria” (BRASIL, 2013e, p. 3). Foram habilitados: 7 (sete) 

agentes públicos/representantes de órgãos e entidades públicas, 7 (sete) associações privadas 

sem finalidade lucrativa, 7 (sete) associações privadas com objetivos econômicos, 1 movimento 

social e 4 (quatro) cidadãos. 
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Gráfico 15 – Quantidade de categorias habilitadas na audiência pública sobre “gestão coletiva de direitos 

autorais” 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Com relação a audiência pública sobre o “novo Código Florestal”, esta foi convocada 

pelo Ministro Relator Luiz Fux com o propósito de ouvir entidades estatais envolvidas com a 

matéria, assim como de pessoas e representantes da sociedade civil, com experiência e 

autoridade científica, para o fim de esclarecer questões técnicas a respeito da aplicação da 

legislação florestal em áreas rurais e urbanas e suas consequências econômicas e ambientais, 

sobretudo à luz da experiência nacional e internacional sobre a matéria. Foram habilitados a 

participar: 16 (dezesseis) órgãos, entidades públicas e agentes públicos, 2 (duas) associações 

privadas sem finalidade lucrativa, 1 (uma) associação privada com objetivos econômicos, 1 

(um) movimento social e 1 (um) cidadão.  

 

Gráfico 16 – Quantidade de categorias habilitadas na audiência pública sobre o “novo Código Florestal” 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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Apesar da diversidade de categorias participantes, em termos quantitativos, verifica-se 

o predomínio de órgãos, entidades e agentes públicos. Contudo, observou certa diversidade no 

interior dessa categoria, que nesta audiência pública foi composta por: universidades, centros 

de pesquisa, órgãos técnicos, agências reguladoras, agentes políticos, empresa pública etc., que 

não partilhavam entre si dos mesmos pontos de vista. 

Comparando-se a relação de habilitados e a qualidade dos quesitos constantes dos 

despachos de convocação, foi possível a avaliação de 8 (oito) audiências públicas – número de 

convocatórias em que houve quesitação. Destas, 2 (duas) continham pontos exclusivamente de 

ordem técnica e outras 5 (cinco) mesclavam matérias técnicas e que demandavam informações 

de órgão públicos. 

 
Gráfico 17 – Relação de categorias habilitadas e quesitação de ordem técnica 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Nas audiências públicas que fixaram quesitos exclusivamente de ordem técnica, houve 

predomínio das categorias conformadas por órgãos, entidades e agentes públicos, associações 

privadas sem objetivos econômicos, empresas e associações com objetivos econômicos. 

Na audiência pública sobre o “bloqueio judicial de serviço de trocas de mensagens por 

meio da internet”, os quesitos apresentados exigiam dos expositores o conhecimento 

tecnológico sobre operacionalização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet e processamento das operações de coleta, armazenamento, tratamento e guarda de 

registros, de dados pessoais e de comunicações privadas, tanto por provedores de conexão 

quanto de aplicações de internet (BRASIL, 2016b, p. 3). 

O gráfico apresenta um predomínio de órgãos, entidades e agentes públicos habilitados 

a participar por requerimento, contudo, a maioria destes, era de professores e pesquisadores de 

centros tecnológicos de universidades públicas com conhecimento especializado na matéria, 

aptos, portanto, a contribuir com a quesitação proposta. 
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Em “direito ao esquecimento na esfera cível”, a quesitação muito sucinta demandava 

conhecimento jurídico: 

 

i) a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao 

esquecimento na esfera civil e ii) a definição do conteúdo jurídico desse direito, 

considerando-se a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de 

expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa 

humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade (BRASIL, 2017e, p. 1). 

 

A habilitação de instituições da sociedade civil foi superior à de órgãos, instituições e 

agentes públicos, o que revela, uma disposição da corte em dialogar, nesse tema, com outros 

intérpretes do Direito que não aqueles tradicionais, vinculados ao Estado. 

Com relação às convocatórias que conjugaram quesitos técnicos e que demandavam 

informações de órgãos públicos, temos que nos temas da “judicialização do direito à saúde” e 

“regimes prisional” há uma discrepância na habilitação entre membros da sociedade civil e do 

Estado, prevalecendo a habilitação destes. Nas “queimadas em canaviais” e no “marco 

regulatório da TV por assinatura” o predomínio é de empresas e associações com objetivos 

econômicos. Na “Lei seca” e no “campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia” 

há certo equilíbrio entre as categorias A e B e uma participação em menor escala da categoria 

C. 

 

Gráfico 18 – Relação de categorias habilitadas e quesitação de ordem técnica e que demandam 

informações de órgão públicos 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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Nas audiências públicas sobre “judicialização do direito à saúde” e “regime prisional”, 

ambas convocadas pelo Ministro Gilmar Mendes, a quesitação reclamava esclarecimentos 

predominantemente de habilitados do segmento de órgãos, entidades e agentes públicos. 

No despacho convocatório da “judicialização de direito à saúde” fixou os seguintes 

pontos a serem esclarecidos pelos participantes: 

 

1) Responsabilidade dos entes da federação em matéria de direito à saúde; 2) 

Obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não 

pertencente ao quadro do SUS ou sem que o pedido tenha sido feito previamente à 

Administração Pública; 3) Obrigação do Estado de custear prestações de saúde não 

abrangidas pelas políticas públicas existentes; 4) Obrigação do Estado de 

disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não registrados na 

ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos Clínicos do SUS; 5) Obrigação do 

Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto nas listas do SUS; 6) 

Fraudes ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009a, p. 1). 

 

Da convocatória da audiência sobre “regime prisional” extrai-se as seguintes questões 

colocadas pelo relator: (i) os reflexos da decisão da corte sobre os atuais regimes de progressão 

prisional; (ii) individualização e proporcionalidade da pena; (iii) qual tratamento penitenciário 

exigido pelo estrito cumprimento da Constituição, de pactos internacionais e da Lei de 

Execuções Penais; iv) necessidade de se conhecer melhor as estruturas e condições dos 

estabelecimentos destinados, em todo o país, aos regimes de cumprimento de pena e às medidas 

socioeducativas (BRASIL, 2013b, p. 1). 

No caso do “marco regulatório da TV por assinatura”, os quesitos reclamavam o 

conhecimento das tecnologias aplicadas a esse segmento, o mercado econômico nacional e 

internacional, a legislação regulatória do Brasil e estrangeira: 

 

i) a identificação e as peculiaridades relacionadas às diferentes plataformas 

tecnológicas empregadas na prestação do serviço; ii) o papel e a natureza de cada 

atividade integrante da cadeia de valor do mercado audiovisual de acesso 

condicionado; iii) o grau de abertura e concorrência entre os agentes econômicos 

atuantes no setor; iv) os impactos das restrições à participação do capital estrangeiro 

e da vedação à propriedade cruzada; v) a composição atual e histórica do mercado 

audiovisual pátrio, tendo em vista a produção nacional e a estrangeira; vi) as diferentes 

técnicas de estímulo à produção e ao consumo de conteúdo brasileiro; vii) as 

mudanças operadas no mercado em razão das novas regras contidas na Lei nº 

12.485/2011, especialmente as que já tenham sido implementadas pelos entes 

reguladores competentes; viii) o perfil de atuação da ANCINE no campo cultural 

brasileiro, ilustrado por dados concretos; ix) o panorama mundial de regulação da TV 

por assinatura (BRASIL, 2012b, p. 2). 

 

Essa audiência pública contou com a participação de expositores das 5 (cinco) 

categorias analisadas, com predomínio das empresas e associações com objetivos econômicos, 
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ao todo foram 18 (dezoito) habilitados, contra outros 13 (treze) distribuídos pelas demais 

categorias.  

No tema das “queimadas em canaviais” foram habilitados a participar: 10 (dez) órgãos, 

entidades ou agentes públicos, 2 (duas) associações privadas sem finalidade lucrativa, 17 

(dezessete) associações privadas com objetivos econômicos, considerados aptos a responder os 

seguintes quesitos apontados pelo relator, Ministro Luiz Fux: 

 

1) O que é a geração de energia pela queima de biomassa (cogeração)? Qual a 

quantidade de usinas sucroalcooleiras que se valem dessa prática? Esse mecanismo é 

evitável? Qual a relação entre a cogeração e a colheita mecânica? 2) Que providências 

devem ser adotadas para a maximização dos benefícios da extinção da queima da 

palha da cana-de-açúcar e quais seriam os custos dessas providências? 3) É viável a 

requalificação dos trabalhadores que atuam na queima da cana-de-açúcar? Em que 

consiste o Programa de Requalificação de Trabalhadores de Cana-de-Açúcar 

(Renovação) criado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA)? Qual a sua 

abrangência (municipal, regional, estadual ou nacional)? É possível a sua 

reprodução/ampliação? Em que consiste o Compromisso Nacional, firmado em 2009, 

sob iniciativa da Secretaria-Geral da Casa Civil da Presidência da República, que 

contém cláusula (Terceira – Item IV) prevendo a qualificação/reinserção de 

trabalhadores eventualmente dispensados do corte da cana-de-açúcar? 4) Sob o prisma 

da medicina do trabalho, quais os impactos da queima da palha para a saúde do 

trabalhador? 5) Quais as restrições do mercado exterior à importação de etanol 

associado a impactos socioambientais severos? A implantação da colheita mecanizada 

pode gerar um aquecimento da economia que compense o desemprego dos 

trabalhadores que vivem da queima? 6) O custo econômico da implantação da colheita 

mecanizada prejudica pequenas e médias empresas? Qual a possibilidade de 

facilitação do financiamento do maquinário necessário à colheita mecanizada por 

órgãos como o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)? 7) Qual seria o 

impacto para o setor sucroalcooleiro pela proibição de queimada nas áreas com 

topografia acentuada e alta declividade, impassíveis de mecanização? Seria possível 

a cultura agrícola de outros bens nessas propriedades? Nos locais em que é impossível 

a substituição da cultura de cana, é possível a realocação da mão-de-obra e dos 

pequenos produtores rurais em outras atividades? 8) Considerando a colheita 

mecanizada, qual seria o destino adequado à biomassa gerada pelo corte de cana crua? 

9) É possível um manejo adequado do solo, para que a máquina não elimine terraços 

e curvas de nível, estimulando, assim, um processo erosivo? 10) Há comprovação 

científica de que o carbono emitido pelas queimadas é anteriormente retirado da 

atmosfera pela planta da cana, no processo de fotossíntese, tornando nulo o balanço 

na fase agrícola? Seria desejável que, eliminando a queima, o balanço se torne 

ambientalmente positivo? 11) Qual a porcentagem de canaviais do Brasil que ainda 

utilizam a colheita por queimada? 12) Há evidências científicas de que a suspensão 

temporária da queima nos períodos de baixa umidade do ar seria suficiente para 

reduzir os índices de patologias de cunho respiratório? (BRASIL, 2012d, p. 7-9). 

 

Na abertura da audiência, Fux enfatizou que o debate seria de cunho técnico 

(CAEXETA, 2013b, p. 8). Muitos dos participantes da categoria C eram ligados à atividade de 

produção da cana-de-açúcar e seus derivados, principalmente, álcool e açúcar. Os órgãos, 

entidades e agentes públicos habilitados era composto de representantes dos poderes executivos 

estaduais e municipais, de órgãos ambientais, do Ministério Público do Trabalho, do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e pesquisadores.  
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Na audiência pública sobre “Lei seca”, foram apresentados os seguintes quesitos de 

ordem técnica e que demandavam informações de órgãos públicos: 

 

(i) efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores; ii) efeitos no 

aumento do número de acidentes em rodovias, em razão da venda de bebidas 

alcoólicas nas proximidades de rodovias; iii) se a Lei nº 11.705 (Lei Seca) já trouxe 

benefícios concretos para a população brasileira; iv) meios científicos, invasivos e não 

invasivos, para se apurar, com segurança, a embriaguez incapacitante para a condução 

de veículos; v) números de prisões e autuações administrativas efetuadas após o 

surgimento da “Lei Seca”, em razão da condução de veículos em estado de 

embriaguez; vi) panorama mundial do enfrentamento do problema da embriaguez ao 

volante; vii) se a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) 

decigramas gera, em qualquer pessoa, e independentemente da sua compleição física, 

um estado de embriaguez incapacitante para a condução de um veículo; viii) se existe 

alguma concentração específica de álcool por litro de sangue capaz de atestar uma 

embriaguez incapacitante, de toda e qualquer pessoa, para a condução de um veículo 

automotor; ix) de que modo o aparelho conhecido como bafômetro mede a quantidade 

de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas; x) a margem de 

erro de cada um dos métodos atualmente empregados para aferir a embriaguez ao 

volante; xi) a frequência de aferição dos equipamentos utilizados na medição dos 

níveis de alcoolemia; xii) se quem come um doce com licor, ingere um remédio com 

álcool ou usa um antisséptico bucal pode dar origem a uma concentração de álcool 

por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas (STF, decisão monocrática, 

ADI nº 4.650, Ministro Relator Luiz Fux, índice 50). 

 

Os quesitos demandavam, em especial, informações de órgãos, instituições e agentes 

públicos, além de pessoas com conhecimento técnico e científico sobre os meios de aferição da 

alcoolemia e os efeitos do álcool na condução de veículos automotores. A presença de 

habilitados da categoria C, empresas e associações com objetivo econômico, se justifica pelo 

interesse destes na solução da controvérsia sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas 

por estabelecimentos comerciais situados às margens de rodovias federais. 

A audiência pública sobre “campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia” 

foi convocada pelo Ministro Dias Toffoli sob a alegação de que a questão posta apresentava 

relevância jurídica e social, e envolvia valiosos interesses jurídicos, como o da 

imprescindibilidade do serviço público de distribuição de energia elétrica e o da preservação do 

meio ambiente e da saúde pública, especialmente daqueles que residem em locais próximos às 

linhas pelas quais se efetua essa transmissão (BRASIL, 2012c, p. 2). 

Na convocatória, foram estabelecidos os seguintes quesitos para nortear a manifestação 

dos participantes: 

 

i) quais são os efeitos da radiação eletromagnética de baixa frequência sobre o meio 

ambiente e a saúde pública; ii) que investimentos e tecnologias são necessários para 

se reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão; iii) quais são as 

repercussões práticas e econômicas de uma tal redução sobre o fornecimento de 

energia elétrica (BRASIL, 2012c, p. 2). 
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Foram habilitados a participar 6 (seis) órgãos, entidades ou agentes públicos, 5 (cinco) 

associações privadas sem finalidade lucrativa, 3 (três) associações privadas com objetivos 

econômicos, nenhum representante de movimentos sociais e 2 (dois) cidadãos. 

Ponto que também merece observação é a pertinência do rol de habilitados com o perfil 

requerido. Da amostra observada, foi possível analisar 20 (vinte) audiências públicas, cujos 

despachos convocatórios continha a descrição dos tipos de participantes desejáveis. 

No gráfico 19, organizado com dados exclusivamente de cunho qualitativo, tem-se 

representadas todas as audiências públicas na quais foi delineado um perfil de participantes 

desejável, a primeira coluna de cada tema informa as categorias apontadas no despacho 

convocatório e a segunda coluna informa as categorias habilitadas.  

Quando se compara a coluna 1 com a coluna 2 de cada tema, é possível perceber que 

em 6 (seis) procedimentos houve identidade entre o perfil requerido e os habilitados; em 6 (seis) 

audiências, a diversidade de categorias habilitadas é mais ampla do que a definida a priori pelos 

ministros; em 5 (cinco), as categorias habilitadas foram menos diversificadas que o perfil 

desenhado nas convocatórias; em 3 (três), há pelo menos uma diferença entre o perfil proposto 

e os habilitados.  
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Gráfico 19 – Perfil requerido nas convocatórias e habilitados por requerimento 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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Nas audiências sobre “gestão coletiva de direitos autorais”, “novo código florestal”, 

“armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos”, 

“interrupção voluntária da gestação”, “conflitos federativos entre os Estados e a União” e 

“candidaturas avulsas” há completa identificação entre o perfil proposto e as categorias 

habilitadas. 

As audiências públicas sobre “gestão coletiva de direitos autorais” e “novo código 

florestal” já foram previamente analisadas no subcapítulo 2.4.2, razão pela qual não serão 

descritos em pormenores o perfil definido de participação e o rol de categorias habilitadas.   

No tema do “armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou 

hediondos”, a audiência pública ficou circunscrita às partes e aos amici curiae” que podiam 

“indicar peritos, além de estudiosos do tema e juristas, a serem inquiridos” (BRASIL, 2017c, 

p. 2). Foram habilitados a participar: 10 (dez) órgãos, entidades e agentes públicos, 2 (duas) 

associações privadas sem finalidade lucrativa, nenhum representante de associações privadas 

com objetivos econômicos, nenhum movimento social e nenhum cidadão. Houve ainda a 

participação de outros 5 (cinco) convidados, indicados pela Academia Brasileira de Ciências 

Forenses, associação sem fins lucrativos.  

Na audiência sobre “interrupção voluntária da gestação”, a relatora, Ministra Rosa 

Weber, definiu o seguinte perfil de participação: pessoas com “capacidade técnica e/ou 

jurisdicional da sua contribuição para o diálogo sobre a questão” (BRASIL, 2018a, p. 8), 

dotadas de representatividade e especialização técnica (BRASIL, 2018a, p. 7). Foram 

habilitados a participar: 11 (onze) órgãos, entidades e agentes públicos, 31 (trinta e uma) 

associações privadas sem finalidade lucrativa, nenhuma associação privada com objetivos 

econômicos, 9 (nove) movimentos sociais e nenhum cidadão.  

Em “conflitos federativos entre os Estados e a União” a proposta era de “promoção de 

debate interinstitucional entre representantes da União e dos Estados-membros a Federação” 

(BRASIL, 2019a, p. 1) e os habilitados foram apenas 5 (cinco) órgãos, entidades e agentes 

públicos.  

A audiência pública sobre “candidaturas avulsas” foi convocada pelo Ministro Relator 

Luís Roberto Barroso para ouvir “os representantes dos Poderes de Estado, de instituições 

políticas, de partidos políticos, de movimentos sociais, de associações de direito eleitoral, bem 

como políticos, acadêmicos e pessoas com expertise na matéria” (BRASIL, 2018c, p. 3). Foram 

habilitados a participar: 5 (cinco) órgãos, entidades públicas e agentes públicos, 17 (dezessete) 

associações privadas sem objetivos econômicos; nenhuma associação privada com objetivos 

econômicos, 10 (dez) movimentos sociais e 10 (dez) cidadãos.  
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As audiências em que se ampliou o escopo de participação foram: “Lei seca”, “proibição 

do uso de amianto”, “novo marco regulatório da TV por assinatura”, “financiamento de 

campanhas eleitorais”, “biografias não autorizadas” e “bloqueio judicial de serviços de trocas 

de mensagens por meio da internet”. 

No tema da “Lei seca”, apesar de no despacho convocatório ter sido definido o perfil de 

participantes: “interessados e pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverão requerer sua 

participação na audiência pública [...]” (BRASIL, 2011a, p. 2), verificou-se que as categorias 

de participantes foram mais amplas. Foram habilitados a participar outros 11 (onze) órgãos, 

entidades ou agentes públicos, 11 (onze) de associações privadas sem finalidade lucrativa, 5 

(cinco) de associações privadas com objetivos econômicos, nenhum representante de 

movimentos sociais e nenhum cidadão. 

A audiência sobre a “proibição de uso de amianto” teve como objetivo ouvir “órgãos 

técnicos e especialistas que possam trazer ao Tribunal elementos de convicção” (BRASIL, 

2012a, p. 2) indicados pela requerente (Confederação Nacional do Trabalhadores na Indústria) 

e pelos interessados admitidos como amicus curiae: a Associação Brasileira dos Expostos ao 

Amianto – ABREA; Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de 

Fibrocimento – ABIFIBRO; e Instituto Brasileiro do Crisotila – IBC. Foram habilitados a 

participar de 5 (cinco) órgãos, entidades ou agentes públicos. Os demais estavam divididos em 

2 (dois) de associações privadas com objetivos econômicos e 5 (cinco) de associações privadas 

sem finalidade lucrativa. 

O “novo marco regulatório da TV por assinatura” requereu como perfil de participação: 

especialistas, entidades reguladoras e representantes da sociedade civil. Foram habilitados a 

participar 5 (cinco) órgãos, entidades ou agentes públicos, 6 (seis) de associações privadas sem 

finalidade lucrativa, 18 (dezoito) associações privadas com objetivos econômicos, 1 (um) 

movimento social e 1 (um) cidadão. 

A participação na audiência pública sobre “financiamento de campanhas eleitorais” foi 

franqueada aos “(...) interessados, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, mas de 

adequada representatividade, e pessoas físicas de notório conhecimento nas áreas envolvidas” 

(BRASIL, 2013a, p. 3), quais sejam: econômica, política, social e cultural sobre o 

financiamento de campanhas eleitorais. Foram habilitados: 12 (doze) órgãos, entidades ou 

agentes públicos, 13 (treze) associações privadas sem finalidade lucrativa, 2 (duas) associações 

privadas com objetivos econômicos, 1 (um) movimento social e 10 (dez) cidadãos. 

Na convocatória da audiência sobre “biografias não autorizadas”, a Ministra Cármen 

Lúcia apontou que desejava ouvir “(...) especialistas, historiadores, cidadãos cujas atuações 
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foram ou podem vir a ser temas de cuidados por escritores, juristas (...)” (BRASIL, 2013d, p. 

2). Foram habilitados a participar: 5 (cinco) órgãos, entidades e agentes públicos, 7 (sete) 

associações privadas sem finalidade lucrativa, 3 (três) associações privadas com objetivos 

econômicos, nenhum representante de movimentos sociais e nenhum cidadão. Outros 2 (dois) 

convidados (agentes públicos, órgãos e entidades públicas) também participaram da audiência. 

No despacho convocatório do “bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por 

meio da internet”, afirmou-se que a audiência pública se destinava a ouvir WhatsApp, Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda., órgãos de investigação como a Polícia Federal ou o Ministério 

Público Federal, os já admitidos como amici curiae, bem como especialistas com reconhecido 

conhecimento sobre o tema. Foram habilitados a participar: 8 (oito) órgãos, entidades e agentes 

públicos, 5 (cinco) associações privadas sem finalidade lucrativa, 3 (três) associações privadas 

com objetivos econômicos, nenhum representante de movimentos sociais e 1 (um) cidadão. 

Houve ainda a participação de todas as 9 (nove) instituições convidadas. 

As 5 (cinco) audiências públicas cujas categorias habilitadas foram menos 

diversificadas que o perfil requerido nas convocatórias foram: “internação hospitalar com 

diferença de classe no SUS”, “queimadas em canaviais”, “ensino religioso em escolas pública”, 

“direito ao esquecimento na esfera civil”, “tabelamento de fretes”. 

Na audiência sobre “internação hospitalar com diferença de classe no SUS” foi 

designado o seguinte perfil de participantes: “(...) especialistas, representantes do poder público 

e da sociedade civil, que contribuam com informações técnicas, administrativas, políticas, 

econômicas e jurídicas acerca da questão debatida” (BRASIL, 2014a, p. 2). Foram habilitados 

a participar: 4 (quatro) órgãos, entidades e agentes públicos, 2 (duas) associações privadas sem 

finalidade lucrativa, 1 (uma) associação privada com objetivos econômicos, nenhum 

representante de movimentos sociais e nenhum cidadão. 

No despacho convocatório de “queimadas em canaviais” foi aberta a participação “a 

entes e órgãos estatais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, mas de adequada 

representatividade ou especialização técnica, e pessoas físicas de notório conhecimento nas 

áreas científicas envolvidas” (BRASIL, 2012d, p. 9). Foram habilitados a participar 10 (dez) 

órgãos, entidades ou agentes públicos, 2 (duas) associações privadas sem finalidade lucrativa, 

17 (dezessete) associações privadas com objetivos econômicos, nenhum representante de 

movimentos sociais e nenhum cidadão. 

No “ensino religioso em escolas pública”, definiu-se como perfil de participação: 

“representantes do sistema público de ensino, de grupos religiosos e não-religiosos e de outras 

entidades da sociedade civil, bem como de especialistas com reconhecida autoridade no tema” 
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(BRASIL, 2015a, p. 3). Ademais, fixou-se como critérios para habilitação: (i) 

representatividade da comunidade religiosa ou entidade interessada; (ii) especialização técnica 

e expertise do expositor; (iii) garantia da pluralidade da composição da audiência e dos pontos 

de vista a serem defendidos. Foram habilitados a participar 21 (vinte e uma) entidades, 

distribuídas assim: 7 (sete) órgãos, entidades públicas e agentes públicos, 14 (catorze) de 

associações privadas sem finalidade lucrativa, nenhum representante de associações privadas 

com objetivos econômicos, nenhum representante de movimentos sociais e nenhum cidadão.  

No tema do “direito ao esquecimento na esfera civil”, o Ministro Dias Toffoli, definiu 

o seguinte perfil de participação: “entes estatais, as entidades da sociedade civil, as empresas 

provedoras e de serviços na internet e as associações de emissoras de rádio e televisão, de 

jornalismo, e de imprensa” (BRASIL, 2017e, p. 3). Foram habilitados a participar: 3 (três) 

órgãos, entidades e agentes públicos, 8 (oito) associações privadas sem finalidade lucrativa, 5 

(cinco) associações privadas com objetivos econômicos, nenhum representante de movimentos 

sociais e nenhum cidadão. 

Quanto à audiência pública sobre “tabelamento do frete”, esta também já foi 

detalhadamente analisada no subcapítulo 2.3 Habilitação de participantes. 

Por fim, as 3 (três) audiências públicas em que verificou certa compatibilidade, ou seja, 

a existência de uma ou mais categorias de habilitados estava em consonância com o perfil 

requerido foram: “judicialização do direito à saúde”, “campo eletromagnéticos de linhas de 

transmissão de energia”, “liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação 

e direito à informação”. 

Na audiência pública sobre “judicialização do direito à saúde”, designada para ouvir 

pessoas com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde, objetivando 

esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas 

relativas às ações de prestação de saúde, foram habilitados predominantemente órgãos, 

entidades e agentes públicos, sendo 25 (vinte e cinco) participantes; 8 (oito) associações 

privadas sem objetivos econômicos; nenhuma pessoa ou entidade privada com interesse 

econômico; 1 (um) movimento social e nenhum cidadão ou pessoa desvinculadas das categorias 

anteriores. 

No tema do “campo eletromagnéticos de linhas de transmissão de energia” era 

esperados especialistas, entidades reguladoras e representantes da sociedade civil. Foram 

habilitados a participar 6 (seis) órgãos, entidades ou agentes públicos, 5 (cinco) associações 

privadas sem finalidade lucrativa, 3 (três) associações privadas com objetivos econômicos, 

nenhum representante de movimentos sociais e 2 (dois) cidadãos. 
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Em “liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à 

informação”, Ministra Relatora Cármen Lúcia designou a audiência pública para ouvir 

especialistas, representantes do poder público e da sociedade civil e pessoas com experiência e 

autoridade no setor brasileiro responsável pela criação, produção e divulgação de todas as 

formas democráticas de expressão artística, cultural e de comunicação audiovisual (BRASIL, 

2019c, p. 2-3). Foram habilitados a participar: 7 (sete) órgãos, entidades e agentes públicos, 8 

(oito) associações privadas sem objetivos econômicos; 1 (uma) associação privada com 

objetivos econômicos, nenhum movimento social e 10 (dez) cidadãos. 
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3 DINÂMICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

A experiência dos participantes com relação às audiências públicas é impactada pela 

metodologia adotada pelo ministro que a convoca, pela forma de organização dos espaços, bem 

como pela forma como suas contribuições e informações são incorporadas (quando são) às 

razões de decidir dos ministros. Esses são elementos que merecem um olhar descritivo pelo 

qual se possa conhecer o instituto na prática. 

 

3.1 MODELOS DE ORGANIZAÇÃO E DE CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Ao longo da investigação assistiu-se a distintas dinâmicas de condução dos trabalhos 

durante a audiência pública, as quais para serem melhor compreendidas serão organizadas em 

modelos agrupados por afinidade quanto à forma com que as sessões foram organizadas e os 

ritos adotados. 

Antes, porém, convém identificar quem são os ministros que convocaram audiências 

públicas no período analisado (2009-2019) e a quantidade de vezes que cada um convocou, pois 

diante da abertura do regulamento quanto ao procedimento, acredita-se que a prática reiterada 

acaba por definir o modo de fazer do STF 

No período de 2009 a 2019, a Suprema Corte foi composta pelos seguintes ministros: 

 

Quadro 2 – Composição do STF entre 2009 e 2019 

 

Ministro Período 

Celso de Mello 17/8/1989 a atual. 

Marco Aurélio 13/6/1990 a atual. 

Gilmar Mendes 20/6/2002 a atual. 

Ellen Gracie 14/12/2000 a 5/8/2011 

Cezar Peluso 25/6/2003 a 31/8/2012 

Ayres Brito 25/6/2003 a 17/11/2012 

Joaquim Barbosa 25/6/2003 a 31/7/2014 

Eros Grau 30/06/2004 a 30/7/2010 

Ricardo Lewandowski 16/3/2006 a atual. 

Cármen Lúcia  21/6/2006 a atual. 

Menezes Direito 5/9/2007 a 1/9/2009 

Dias Toffoli 23/10/2009 a atual. 

Luiz Fux 3/3/2011 a atual. 

Rosa weber 19/12/2011 a atual. 

Teoria Zavascki 29/11/2012 a 19/1/2017 
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Luís Roberto Barroso 26/6/2013 a atual. 

Edson Fachin 16/6/2015 a atual. 

Alexandre de Moraes 22/3/2017 a atual. 

Fonte: A Autora (2020) 

 

Durante esses 10 (dez) anos, na Corte de 11 (onze) ministros, houve a saída de (7) sete 

ministros, por motivos de aposentadoria ou morte, com a sua devida recomposição. Desse 

universo de 18 (dezoito) ministros, apenas 9 (nove) foram responsáveis pela convocação de 

audiências públicas126. 

 

Gráfico 20 – Quantidade de convocações por ministro (2009-2019) 

 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Da composição atual, apenas o decano do STF, Ministro Celso de Mello, e seu mais 

recente integrante, Ministro Alexandre de Moraes, não convocaram audiência pública. O 

gráfico acima registra que o Ministro Luiz Fux foi o que mais adotou essa ferramenta de 

participação o que sugere que seja adequado iniciar a análise pelo seu modus operandi, pois há 

grande probabilidade de que, em razão da frequência, o mesmo tenha influenciado o modo de 

fazer de outros ministros. Além do modelo Luiz Fux, serão examinados os modelos adotados 

pelos Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que conduziram 4 (quatro) e 3 (três) audiências 

públicas, respectivamente, cujas estruturação e dinâmica diferenciam-se em alguns pontos do 

 
126 A amostra contempla tão somente as audiências públicas realizadas entre 2009 e 2019. No entanto, antes 

desse período, é importante assinalar, que foram empreendidas outras três audiências públicas: “uso 

terapêutico de células-tronco embrionárias”, “importação de pneus”, “antecipação terapêutica de parto de 

feto anencefálico”. Convocadas, respectivamente, pelos Ministros: Carlos Ayres Brito, Cármen Lúcia, Marco 

Aurélio. 
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modelo Luiz Fux. Por último, será analisado o modelo paradigmático adotado pela dupla de 

Ministros, Rosa Weber e Edson Fachin, na audiência pública conjunta sobre “bloqueio judicial 

de serviços de trocas de mensagens por meio da internet”. 

 

 3.1.1 O modelo Luiz Fux: audiências informativas 

 

 O Ministro Luiz Fux recorrentemente justifica a convocação de audiência pública pela 

necessidade de uma abordagem técnica e interdisciplinar para o tema em questão. Em geral, 

afirma que deseja receber informações técnicas que permitam à corte avaliar as alternativas 

disponíveis quando da análise jurídica.  

Na abertura da audiência sobre “queimadas em canaviais”, Fux frisou: “[o] nosso debate 

será extremamente técnico. Nós queremos ouvir informações técnicas sobre a queimada em 

canaviais, suas repercussões, as questões sociais, ambientais, econômicas e de saúde relativas 

aos processos de produção e colheita de cana-de-açúcar em todo o território nacional” 

(CAEXETA, 2013b, p. 8). 

Com relação as espécies de contribuição, o Ministro é enfático ao afirmar que as 

sustentações jurídicas que buscam afirmar a (in)constitucionalidade devem ser reservadas para 

o Plenário. Durante a audiência pública sobre “Lei seca” observou-se inclusive algumas 

intervenções do Ministro Luiz Fux pedindo que o expositor não adentrasse nas questões 

jurídicas e se ativesse às questões técnicas e interdisciplinares ou aos quesitos do despacho de 

convocação. 

Seu argumento é de que as audiências públicas são “um instrumento de participação da 

sociedade na solução de conflitos de interesse nacional” (CAEXETA, 2013a, p. 161) e que 

conhecer o Direito é dever de ofício dos juízes.  

 

[...] o nosso objetivo é obtermos elementos interdisciplinares que influam na solução 

e permitam que essa decisão tenha, o quanto possível, uma legitimação democrática, 

no sentido de que seja de aceitação por esse segmento tão especializado (CAEXETA, 

2013a, p. 162).  
 

 Assim, ao promover uma audiência pública, o Ministro Luiz Fux pretende obter 

elementos que embasem a decisão do tribunal, a fim de que essa, por sua vez, seja racionalmente 

aceita pelo segmento de especialistas no tema, revestindo-a, assim, de legitimidade 

democrática. 
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 O caráter exclusivamente informativo é explicitado pelo próprio Ministro quando ao 

final da audiência pública sobre “queimadas em canaviais” analisa que diferentemente do 

Ministério Público precisa ser neutro e o seu papel restringe-se a ouvir e levar o material colhido 

para o colegiado que é efetivamente quem julga a questão. Segundo Fux: 

 

Diferentemente do representante do Ministério Público, a quem nós dedicamos todo 

o nosso respeito, eu aqui estou representando o Colegiado. Quem vai julgar a causa é 

o Colegiado. Eu realizei uma sessão neutra. A audiência é para ouvir. Eu os ouvi e 

vou levar todo esse material e todas essas informações para os meus Colegas Ministros 

para que possamos decidir, em colegiado, qual a melhor solução para o setor, para os 

empregados e para os empregadores (CAEXETA, 2013b, p. 8). 
 

Na abertura da audiência sobre “financiamento de campanhas eleitorais”, Fux avalia que 

“[a] postura do magistrado é muito diferente quando ele aprecia um processo subjetivo daquela 

postura que adota quando analisa um processo objetivo, onde há opções políticas adotadas pela 

Constituição Federal, onde há valores” (CAEXETA, 2013c, p. 4-5) e que, nesses casos, é 

preciso ouvir a sociedade e os técnicos especializados, mais do que falar. Com isso pretende 

justificar a ausência de perguntas aos expositores.  

Contudo, excepcionalmente, durante a audiência pública sobre “Conflitos Federativos”, 

no ano de 2019, assistiu-se a uma audiência revestida de características peculiares, como, por 

exemplo, a participação exclusiva de órgãos, entidades e agentes públicos. Nessa ocasião, o 

Ministro Luiz Fux assumiu o papel de um conciliador entre os Estados e a União. 

A audiência tinha por objetivo construir uma solução que pacificasse os conflitos fiscais 

envolvendo repasse de recursos da União para os Estados, os quais vinham frequentemente 

sendo decididos pelo STF em caráter liminar. A construção consensual de uma proposta entre 

esses entes evitaria em princípio a judicialização dessas questões perante a Suprema Corte 

(BRASIL, 2019a, 2). 

Em geral, o Ministro Luiz Fux não faz durante as diligências que preside perguntas e ou 

comentários. Contudo, nessa oportunidade, sempre em tom conciliatório, ressaltando a 

necessidade de dar solução ao caso, já que em última instância, o STF deverá fazê-lo eis que 

esse é o seu papel, sugeriu algumas medidas:  

 

[...] talvez fosse possível um fórum dos Estados com a União, para que eles não 

sofressem esse tipo de baque. Eu gostaria de saber qual seria a possibilidade. [...] Em 

um primeiro passo de amenização dessa situação de aflição dos Estados, nós 

gostaríamos de saber se seria possível, por exemplo, um pacto da União com os 

Estados que pudesse... [...] Mas poderia haver esse fórum, esse pacto maior, no sentido 

de que a União se abstivesse de fazer esses bloqueios, para que o Supremo Tribunal 

Federal não superasse os limites da jurisdição constitucional e ingressasse nessa seara 
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- que é uma seara diversa da nossa, é relação Executivo com os Estados, é uma questão 

de federalismo fiscal. Isso seria possível? (BRASIL, 2019a, 35). 

 

É interessante a postura de Luiz Fux de buscar o diálogo interinstitucional como 

mecanismo de construção de uma solução consensual, para evitar que o tribunal exercendo suas 

competências constitucionais invada a seara política. Em sua fala final, o Fux tece ainda as 

seguintes considerações que merecem atenção: 

 

[...] dois aspectos acho que ficaram bem claros aqui. [...] a conciliação é a melhor 

forma de solução dos litígios, porque ela otimiza o relacionamento social e, a fortiori, 

otimiza o relacionamento entre os Estados, que a própria Constituição reclama a união 

indissolúvel e solidária entre todos eles. [...] (BRASIL, 2019a, 96-97). 

 

Assim, tem-se que não se tratava de uma audiência meramente informativa, em que se 

colhem dados e contribuições para uma decisão final da corte. Mesmo sabendo que a 

inviabilidade de um acordo impõe ao STF um dever de decidir a questão, estava-se tentando, a 

priori, nessa audiência criar condições para que os interessados chegassem a sua própria 

solução, e caso o acordo se realizasse ao final, o papel do tribunal seria o de homologá-lo. Trata-

se de uma audiência de viés mais conciliatório que informativo, diferenciada em relação à 

prática do Ministro Luiz Fux. 

 

3.1.2 O modelo Gilmar Mendes: seminários expositivos 

 

O Ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a realizar uma audiência pública, após a 

regulamentação do instituto no Regimento Interno do STF, no ano de 2019 – audiência pública 

da “judicialização do direito à saúde”. Posteriormente, realizou audiências sobre “regime 

prisional”, “uso de depósito judiciais” e “armazenamento de perfis genéticos de condenados 

por crimes violentos ou hediondos”, nos anos de 2013, 2015 e 2017, respectivamente.  

As audiências públicas organizadas pelo Ministro Gilmar Mendes seguem a mesma 

linha informativa muito característica do Ministro Luiz Fux, sem perguntas e sem diálogo entre 

os participantes. Diferencia-se, entretanto, com relação a aceitação de contribuições de ordem 

jurídica para os temas propostos. 
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Sobressalta a forma de organização das audiências sobre “judicialização do direito à 

saúde” e “armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou 

hediondos”, no formato de seminários agrupados por temas/características afins. 

Na audiência pública da “judicialização do direito à saúde” que tinha por objetivo 

esclarecer “questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas 

relativas às ações de prestação de saúde” (BRASIL, 2009a, p. 1) acerca do oferecimento de 

medicação e tratamento pelo Poder Público, o Ministro Gilmar Mendes após receber diversas 

manifestações decidiu ampliar sua duração para seis dias – inicialmente, estava prevista para 

acontecer em dois dias –, sendo que para cada dia houve um tema distinto, quais sejam: “o 

acesso às prestações de saúde no Brasil, desafios ao Poder Judiciário”; “responsabilidade dos 

entes da federação e financiamento do SUS”; “Gestão do SUS, legislação do SUS e 

universalidade do sistema”; “registro na ANVISA e protocolos e diretrizes terapêuticas do 

SUS”; “políticas públicas de saúde, integralidade do sistema; e “assistência farmacêutica do 

sus”. 

Já a audiência sobre “armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes 

violentos ou hediondos”, no qual se discutia (in)constitucionalidade do art. 9-A da Lei n. 

7.210/1984, introduzido pela Lei n. 12.654/2012, o qual prevê a identificação e o 

armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos, teve um 

círculo de participantes fechado, restrito às partes e aos amici curiae” que puderam “indicar 

peritos, além de estudiosos do tema e juristas, a serem inquiridos” (BRASIL, 2017c, p. 2). 

Essa audiência restou organizada em três sessões: na primeira, houve a apresentação de 

técnicos internacionais, indicados pela Academia Brasileira de Ciências Forenses; na segunda, 

especialistas brasileiros; por último, juristas e estudiosos no tema. Os agentes 

públicos/representantes de órgãos e entidades públicas defenderam massivamente a 

constitucionalidade do dispositivo questionado, as críticas advieram principalmente de juristas 

e estudiosos do tema. 

A organização das sessões em temas afins é interessante, pois são reunidas correntes 

diversas de opinião sob determinado tema específico. Contudo, o formato meramente 

expositivo não contribui em nada para que haja o intercâmbio de visões. 

O Ministro Gilmar Mendes na abertura da audiência da “judicialização do direito à 

saúde” afirma que espera que dessa “Audiência Pública resultem não apenas informações 

técnicas, aptas a instruir os processos do tribunal, como também subsídios para um amplo e 

pluralista debate público em prol do aprimoramento das políticas de saúde” (BRASIL, 2009b, 

p. 10).  
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No encerramento, reafirma:  

 

Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo 

Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, 

implicações político-jurídicas e elementos de repercussão econômica apresentados 

pelos “amigos da Corte” (BRASIL, 2009c, p. 1). 

 

Sem dúvidas essa fora uma audiência relevante no tema da saúde pública, com 

resultados para além das ações que deram ensejo a essa audiência, como, por exemplo, o grupo 

de trabalho constituído pelo CNJ, por meio da Portaria n. 650, de 20 de novembro de 2009, 

cujos trabalhos culminaram na aprovação da Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010, 

pelo Plenário do CNJ, na qual são traçadas diretrizes aos magistrados em demandas judiciais 

envolvendo assistência à saúde e na instituição do Fórum Nacional do Judiciário para 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde – Fórum da Saúde, por meio 

da Resolução n. 107, de 6 de abril de 2010, também do CNJ. 

Contudo, a forma de condução dos trabalhos não propiciou um debate durante a 

audiência em si, pois não houve formulação de perguntas por parte dos ministros que 

participaram – Ministros Gilmar Mendes, Menezes Direito, Cézar Peluso – nem tampouco entre 

os participantes. O formato estritamente expositivo das apresentações não permite que a 

audiência pública se constitua em uma prática dialógica.  

Duas inovações da audiência da “judicialização do direito à saúde”, nos idos de 2009, 

foram: a possibilidade de envio de perguntas pelo público em geral aos participantes para um 

endereço eletrônico disponibilizado pelo STF, abrindo-se dessa forma um canal alternativo à 

participação; e a disponibilização de uma página no portal da Suprema Corte com memoriais, 

artigos e outras contribuições tanto de quem foi habilitado a participar, como de não habilitados.  

Um outro ponto que vale a observação é a citação de que o instituto da audiência pública 

se baseia na obra de Häberle: 

 

[...] e a audiência pública entre nós tem um marco teórico nos trabalhos do Professor 

Peter Häberle, que é um dos defensores da ideia da sociedade aberta dos intérpretes 

da Constituição em sentido geral. E ele destaca, em seus últimos estudos, esta 

vivência, esta prática da Corte Constitucional brasileira (CAEXETA, 2017, p. 8).  

 

Entretanto, na audiência sobre “armazenamento de perfis genéticos de condenados por 

crimes violentos ou hediondos”, o edital de convocação não abriu prazo para a inscrição de 

interessados. Puderam indicar expositores as partes do processo, os amici curiae e os 

convidados do STF. O Ministro optou por um círculo fechado e restrito de participantes, quando 
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a teoria de Häberle reclama a abertura do procedimento e a ampliação do rol de intérpretes da 

Constituição. 

Por fim, o Ministro Gilmar Mendes no encerramento da audiência sobre 

“armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos”, 

realizada em 2017, ou seja, oito anos após a regulamentação do instituto no RISTF e a 

realização da sua primeira audiência pública, faz um importante reconhecimento de que esse é 

um instituto ainda em construção: “[...] estamos aprimorando esse instrumento, mas esse é um 

resultado importante: poder dialogar com experts, tanto jurídicos como nas suas diversas áreas 

interdisciplinares, e catalogar essas informações, compartilhá-las com a Corte [...]” 

(CAEXETA, 2017, p. 305), contudo, aqui também não houve propriamente um diálogo.  

Vale ainda lembrar que na audiência sobre “judicialização do direito à saúde”, em 2009, 

o Ministro Menezes Direito já declarava que esse era um instrumento em desenvolvimento, que 

demandava, portanto, um aperfeiçoamento gradativo, até o dia de contemplar uma ampla 

participação social (VALLE et al., 2012, p. 85). 

 

3.1.3 O modelo Dias Toffoli: perguntas e intervenções 

 

As audiências públicas conduzidas pelo Ministro Dias Toffoli chamam atenção pela sua 

postura de dirigir perguntas aos expositores, além de ao final das apresentações oferecer aos 

integrantes da mesa a oportunidade de arguir ou comentar as apresentações. Um outro aspecto 

relevante é sua tentativa de organização polarizada, dividindo as apresentações entre defensores 

e opositores. 

Na audiência do “campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia”, vale 

destacar as perguntas do Ministro Dias Toffoli, bem como a participação ativa do 

Subprocurador-geral da República, Mário José Gisi, com perguntas dirigidas aos expositores e 

comentários sobre as apresentações, porém sem oportunidade de diálogo entre os participantes. 

Com relação à dinâmica, essa audiência foi idealizada na forma de seminários com 

participantes apresentando argumentos de ordem técnica e interdisciplinar, em especial, no 

campo da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, da preservação do 

meio ambiente e da saúde pública. De modo geral, o debate ficou dividido entre aqueles que 

defendiam a manutenção da prestação de serviço no modo já regulamentado e aqueles que 



92 
 

defendiam que os limites previstos em lei não eram suficientes à proteção da saúde das pessoas 

que residem próxima às linhas de transmissão de energia elétrica. 

 Em “internação hospitalar com ‘diferença de classe’ no Sistema Único de Saúde”, houve 

apenas uma pergunta por parte do Ministro Dias Toffoli, sua organização deu-se na forma de 

seminários, de forma polarizada, divididas entre quem defendia a constitucionalidade da adoção 

de “diferença de classe” no SUS e quem entendia pela inconstitucionalidade dessa prática. 

 Na audiência sobre “direito ao esquecimento na esfera civil”, o Ministro Dias Toffoli 

fez perguntas como de praxe, mas além disso, certamente inspirado na audiência conjunta dos 

Ministros Fachin e Rosa Weber, houve um momento em que os participantes puderam fazer 

perguntas e comentários. Já com relação à dinâmica, a audiência foi organizada em 2 (dois) 

blocos da seguinte forma: primeiro bloco com apresentações de pessoas defendendo posições 

das partes interessadas; segundo bloco com exposições contributivas e propositivas. 

 

3.1.4 O modelo dialógico de Fachin e Rosa Weber 

 

 Os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, no ano de 2017, inauguraram um novo 

modelo de audiência pública, o que corrobora com a tese de que esse é um instrumento em 

desenvolvimento, e que vem sendo construído diuturnamente pela prática e, mais importante, 

há uma influência em práticas bem sucedidas entre os próprios ministros. Veja-se que conforme 

assinalado antes, o Ministro Dias Toffoli que não adotara essa prática nas suas duas primeiras 

audiências, buscou ainda que timidamente abrir uma oportunidade para o diálogo entre 

participantes na audiência sobre “direito ao esquecimento na esfera civil”. 

A audiência pública conjunta sobre “bloqueio judicial de serviços de troca de mensagens 

por meio da internet” contou com a participação de 30 (trinta) expositores, realizada em 2 (dois) 

dias, com aproximadamente 12 (doze) horas de duração.  

O objetivo assinado pela Ministra Rosa Weber, relatora da ADI n. 5.527/DF e pelo 

Ministro Edson Fachin, relator da ADPF n. 403/SE, era o de promover um diálogo aberto e 

plural e obter esclarecimentos técnicos, outros olhares e pontos de vista sobre a questão. A 

organização foi dotada de características particulares, dentre as quais merecem destaque: (i) a 

convocação conjunta por 2 (dois) relatores, que dirigiram os trabalhos concomitantemente; (ii) 

o estabelecimento de critérios de seleção na convocatória; (iii) a definição de requisitos 
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mínimos à habilitação; (iv) a adoção de uma metodologia de trabalho fundada em prática 

dialógica. 

Durante a audiência, houve perguntas por parte dos Ministros e perguntas entre os 

participantes. Essa audiência pública instituiu o “espaço dialogal”, momento ao final da 

audiência em que os participantes podiam formular perguntas entre si, bem como responder 

perguntas dos ministros. A metodologia adotada foi a seguinte: os ministros leram as perguntas 

formuladas pelos integrantes e pelos ministros, algumas foram dirigidas a determinadas pessoas 

e outras estavam em aberto para quem quisesse responder. Quem recebeu pergunta dirigida teve 

tempo de resposta de 10 (dez) minutos, os demais tiveram 5 (cinco) minutos para comentar ou 

escolher uma das questões em aberto. Ao final foram concedidos 2 (dois) minutos aos 

participantes à guisa de conclusão. 

Na audiência pública sobre “interrupção voluntária da gestação”, presidida pela Ministra 

Rosa Weber, também realizada em 2 (dois) dias, porém com um total de 59 (cinquenta e nove) 

expositores e cerca de 20 (vinte) horas de duração, embora não tenha havido perguntas por parte 

dos Ministros, foi designado ao final de cada sessão um momento em que os participantes 

puderam fazer perguntas e comentários. Com relação ao Ministro Edson Fachin, não houve 

outra audiência que tenha presidido no período analisado. 

 

3.2 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: A ESTÉTICA E O SIMBÓLICO 

 

A análise do espaço da audiência pública inclui o lugar físico – onde o ato é realizado 

com seus rituais –, as arenas virtuais do rádio e televisão – nas quais as audiências são exibidas 

ao vivo e cuja reprodução é determinada no próprio RISTF (art. 154, parágrafo único, V) –, 

bem como o portal do STF, no qual são disponibilizados registros das audiências públicas, tais 

como as notas taquigráficas e os vídeos, os quais permitem que essas audiências sejam 

facilmente revisitadas a qualquer tempo. 

O Regimento Interno do STF não determina o lugar de realização ou o formato a ser 

seguido. A falta de especificação desses pontos abre a oportunidade do ministro que convoca a 

audiência pública decidir se esta deverá ter lugar na sede do tribunal em Brasília, ou, a depender 

do contexto do conflito a ser dirimido, em qualquer outra região do país, até para se aproximar 

da realidade local, dos conflitos, dos sujeitos.  
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Nesse ponto vale a recordação de Benedetti e Sáenz (2016) sobre o momento histórico 

em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se instalou provisoriamente na Amazônia, 

em um território indígena, para a realização de uma audiência naquele local em 21 de abril de 

2012, o caso envolvia os Povos Indígenas Kichwa de Sarayaku e o Equador. 

Trata-se de uma alternativa interessante para um país de dimensões continentais, como 

o Brasil, em cujos rincões se experimentam vivências muito distintas daquelas que se tem 

contato desde Brasília. A possibilidade de realização de audiências fora da sede do STF, quando 

a questão exigir tal medida, ou a adoção de mecanismos alternativos de participação remota 

deveriam ser objeto de consideração. 

Com relação ao formato, o debate público ou diálogo com a sociedade sugerem um 

movimento de argumentação, réplica e tréplica, para o qual diversos formatos poderiam ser 

adequados, tais como: mesa redonda ou em “U”, em que todos os participantes, inclusive os 

tradicionais intérpretes do Direito – Ministros do STF, Procurador-Geral da República, 

Advogado-Geral da União etc., se sentariam no mesmo plano, com visão de todos os 

participantes; ou o auditório, com o expositor sentado de frente para a audiência, tal como 

ocorre nas audiências públicas da Câmara dos Deputados. O formato de uma sala de audiência 

evidencia quem são os destinatários dos discursos. 

 

Fotografia 1 – Audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte 

 

 

 
Fonte: Fotos do portal da Câmara Municipal de Belo Horizonte 
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Fotografia 2 – Audiência pública na Câmara dos Deputados 

 

 
Fonte: Foto do portal CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

 

Não obstante essa abertura oferecida pelo RISTF, a prática da Suprema Corte tem sido 

a da realização dessas audiências nas salas de sessão de julgamentos das turmas, na sede do 

tribunal em Brasília. Essas salas têm um púlpito de frente para a mesa dos magistrados e de 

costas para o público, de onde os advogados fazem sua sustentação oral. No entanto, para as 

audiências públicas são feitas algumas adaptações. 
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Fotografia 3 – Sessão de Julgamento da 2ª Turma no STF 

 

 
Fonte: portal do STF 

 

Durante as audiências públicas essas salas são divididas em quatro áreas distintas e bem 

delimitadas. A primeira delas, a mesa onde se sentam os Ministros do STF, o Procurador-geral 

da República – ou seu representante –, o Advogado-Geral da União e o Defensor Público-Geral 

da União, quando participam – esse local é o centro da audiência. O mobiliário fixo, o mesmo 

das sessões de julgamento, está levemente elevado em relação aos demais, delimitando desse 

modo um espaço de hierarquia (GARAPÓN, 2000), ocupado pelos tradicionais intérpretes do 

Direito. 

O púlpito do expositor que nas sessões ordinárias fica ao centro da sala, de frente para 

a mesa e de costas para os ouvintes, é deslocado para a lateral esquerda dos ministros (à direita 

do público). Atrás do expositor e à sua frente, estão as telas de projeção, nas quais se podem 

exibir dados, imagens e vídeos que sirvam de suporte à apresentação oral.  

De frente para a mesa dos ministros, ao fundo da sala, está o espaço da plateia. As 

audiências públicas são abertas, sendo o número de espectadores limitado apenas à capacidade 

do local de sua realização. O ingresso na audiência segue o mesmo código de vestimenta 

adotado na demais sessões do STF: os homens devem trajar terno completo (blazer, calça social, 
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camisa social, gravata e sapato social) e as mulheres, calça, saia ou vestido sociais, 

necessariamente acompanhados de blazer127. 

Uma seção intermediária é adaptada à sala, composta por mesas, às vezes montadas em 

linha reta e outras vezes em “U”, onde os expositores ficam sentados, aguardando o momento 

designado para a sua apresentação. Os expositores não precisam permanecer do início ao fim 

da audiência. Por vezes, dependendo da quantidade de participantes e da forma de organização 

estabelecida pelo ministro que convocou a audiência, a cada sessão um grupo distinto de 

expositores ocupa essas mesas. A desnecessidade de permanecer do início ao fim é um 

obstáculo ao aprendizado com o discurso do outro, ademais denota que os discursos são mesmo 

dirigidos para convencer os integrantes da mesa e em menor medida os espectadores. O 

amadurecimento que poderia advir da escuta de pontos vistas alternativos fica prejudicado 

quando não há adesão total dos participantes do início ao fim das audiências. 

 

Fotografia 4 – Audiência pública no STF 

 

 
Fonte: portal do STF 

 

Nesse formato, o discurso dirige-se aos integrantes da mesa dos ministros, a própria 

posição corporal dos expositores denuncia isso, o exercício não é propriamente o de diálogo 

entre indivíduos com visões distintas sobre um determinado tema, verifica-se na prática uma 

disputa de narrativas, os argumentos visam o convencimento do juiz de que a sua interpretação 

é a mais adequada. 

 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Audiências Públicas. Perguntas frequentes. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=audienciaFaq&pagina=faq. Acesso em 6 abr. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=audienciaFaq&pagina=faq
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Nesse espaço da audiência pública, todos os procedimentos são controlados pelo 

ministro que a convocou. O ministro que preside a diligência controla o tempo de exposição, 

previamente estabelecido, concede tempo extra, organiza a sequência de exposições, 

interrompe as falas para fazer intervenções, recomendações, comentários, perguntas etc., abre 

espaço para perguntas dos outros integrantes da mesa e para os demais participantes – nas 

audiências em que isso foi facultado.  

De modo geral, não se permitem nas audiências públicas aplausos, vaias, cartazes, 

faixas, camisetas ou outras formas de manifestações relativas ao tema a ser debatido. Essas 

regras costumam ser lembradas pelo mestre de cerimônia na abertura das sessões. Vale nesse 

ponto destacar a diferença de condução das Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber no tocante 

às manifestações do público. 

Quando da audiência pública sobre “liberdades públicas de expressão artística, cultural, 

de comunicação e direito à informação”, houve, por parte dos próprios expositores, uma 

iniciativa de aplausos após o término da fala do Presidente da Associação Brasileira de 

Cineastas, Daniel Caetano, o que foi prontamente repreendido pela Ministra Cármen Lúcia. No 

entanto, os expositores passaram a se manifestar com aplausos silenciosos em linguagem de 

sinais. 

Já durante a audiência pública sobre “interrupção voluntária da gestação”, imersa em 

clima de forte dissenso moral, sabendo que o tema era de profunda sensibilidade, a Ministra 

Rosa Weber permitiu as manifestações de apreço e os aplausos, mas exigiu respeito às posições 

divergentes. 

Um outro ponto que chama a atenção, é que o processo deliberativo do STF é colegiado, 

contudo, a adesão de outros ministros durante as audiências é baixíssimo, das 25 (vinte e cinco) 

audiências analisadas, em apenas 12 (doze delas) houve a participação de outros ministros. Em 

geral, além do presidente da audiência, a participação limitou-se a mais 1 (um) ministro. As 

exceções que contaram com a participação de 2 (dois) ou (três) foram as audiências da 

“judicialização do direito à saúde”, “políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior”, 

proibição do uso de amianto”, “internação hospitalar com ‘diferença de classe’ no Sistema 

Único de Saúde”, “interrupção voluntária da gestação”. 

Os ministros alegam que dado o volume de trabalho do STF não é possível que todos os 

ministros atendam a todas as audiências públicas, mas que o material é disponibilizado ao 

demais gabinetes. O Ministro Luís Roberto Barroso em “candidaturas avulsas”, por exemplo, 

se propôs a tabular os argumentos e elaborar relatório com a posição de cada instituição a ser 

compartilhado com os demais ministros. 
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Em geral, mesmo os representantes da Procuradoria Geral da República realizam poucas 

perguntas. Por vezes, sua participação se resume a uma exposição no início ou ao fim da 

audiência. Vale destacar a participação do Subprocurador-geral da República, Mário José Gisi, 

na audiência sobre “proibição do uso de amianto”, em que claramente se posicionava pela 

proibição do amianto, tecendo críticas contundentes contra as falas de participantes que 

defendiam o uso da espécie crisotila. Em mais de uma ocasião, houve o movimento de 

manifestação, pergunta/consideração e réplica entre defensores do uso de amianto de crisotila 

e o Subprocurador-geral da República. Importante observar, entretanto, que essa não é uma 

prática comum a todos os subprocuradores. 

Tal como observado por Miguel A. Benedetti e María J. Sáenz (2016) no estudo das 

audiências públicas na Corte Suprema da Argentina, o cenário solene e tradicional do STF 

direciona a atenção do público e demais participantes para o ponto mais elevado do salão, onde 

está a mesa ocupada pelos magistrados e demais autoridades. O simbólico da disposição do 

mobiliário e as “liturgias” do procedimento colocam os tradicionais intérpretes do Direito no 

centro da audiência pública, ao mesmo tempo, em que refletem os vínculos assimétricos 

variáveis estabelecidos em função dos papéis das pessoas envolvidas na audiência pública. 

Embora não sejam variáveis determinantes para o resultado da audiência, é preciso 

reconhecer que a estética da sala de audiência da corte e os rituais128 adotados têm, sobre os 

participantes – expositores e espectadores –, um efeito de ordem emocional, que não está no 

campo da racionalidade, mas do reconhecimento e da associação (GARAPÓN, 2000) e 

terminam por influenciar ainda que imperceptivelmente no processo de legitimação da Corte. 

 

3.3 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NAS MÍDIAS 

 

Importante ainda examinar o papel da reprodução das audiências públicas na 

generalização dessa prática e, por conseguinte, do seu reconhecimento como um instrumento 

legítimo da jurisdição constitucional.  

Conforme já explicitado anteriormente, as audiências públicas são transmitidas pela TV 

Justiça e pela Rádio Justiça, podendo também sê-las pelas demais transmissoras que assim 

 
128 “Realizar um rito é fazer qualquer coisa com a força [....] Sem força, não há poder [...]” (GARAPÓN, 2000, p. 

26). 
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requererem, além disso os registros audiovisuais são disponibilizados no portal do STF, bem 

como a sua degravação, de modo que podem ser reproduzidos em diferentes momentos e locais 

que a sede em Brasília, sendo seu alcance portanto ilimitado. 

Essa reprodutibilidade permite a generalização das práticas e das relações travadas 

durante a dinâmica da audiência pública para um número ilimitado de espectadores, 

favorecendo sua incorporação no fazer da vida social e o reconhecimento das audiências 

públicas como um instrumento legítimo de intervenção no processo de interpretação 

constitucional. 

A publicidade e a transparência alcançadas pelos registros de audiovisual das sessões 

das audiências públicas têm valor porque levam ao conhecimento do povo disputas travadas 

acerca de direitos fundamentais e questões relativa à organização do estado, os quais sem uma 

audiência pública se restringiria a um grupo pequeno – as partes do processo e eventuais 

interessados.  

Analisando a publicidade das audiências públicas da Suprema Corte argentina Benedetti 

e Sáenz (2016) apontam a "espetacularização da justiça" e a reafirmação da "passividade do 

espectador" como desvantagens, contudo, entendem que tais fragilidades são compensadas pela 

possibilidade: de participação de um público mais amplo que excede o circuito dos advogados 

e de controle social sobre o agir da Corte. 

No Brasil, as críticas em torno da exposição das mazelas internas dos STF, do 

exibicionismo de alguns ministros e dos riscos de inibição de certos posicionamentos contrários 

à opinião pública majoritária são consideradas por Binenbojn (2009) como injustas e não fiéis 

à realidade. Do seu ponto de vista, a transmissão pela TV Justiça conferiu visibilidade a temas 

de interesse nacional, como o julgamento do mensalão, as pesquisas com células-tronco, o 

problema do antissemitismo e a garantia de terras às populações indígenas. Diante do que 

conclui defendendo que “[a] repercussão dos julgamentos desperta a cidadania e estabelece um 

diálogo profícuo com as demais autoridades políticas. Os ganhos em termos de transparência e 

legitimação das decisões têm compensado, plenamente, eventuais desgastes” (BINENBOJN, 

2009). 

 

 



101 
 

3.4 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 A audiência pública pressupõe a sustentação oral como principal forma de participação. 

Contudo, o espaço e tempo limitados, os custos de deslocamento, agendas conflitantes, questões 

de saúde, dentre outros, são alguns dos obstáculos a que se participe de corpo presente de uma 

audiência. 

 

Gráfico 21 – Quantidade de participantes por sustentação oral x outros mecanismos de participação 

 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

Na experiência do STF, em 5 (cinco) ocasiões foram adotados alguns mecanismos 

alternativos de participação. 

A audiência da “judicialização do direito à saúde” contou com 50 (cinquenta) 

participantes presenciais, além disso foi possível a submissão de memoriais, artigos e outros 

documentos, tendo sido enviadas 55 (cinquenta e cinco) contribuições de modo escrito. 

Também foi aberta a possibilidade de se enviar perguntas aos especialistas participantes por 

meio do e-mail perguntasaude@stf.jus.br e por meio do portal do STF. 

Em “políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior”, participaram 

presencialmente 42 (quarenta e dois) expositores, dos quais 20 (vinte) tiveram seus materiais 

escritos (textos, dados etc.) incorporados e disponibilizados no sítio eletrônico do STF. Além 

55
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disso, foi permitida a leitura de textos disponibilizados por participantes que não puderam 

comparecer à audiência – textos das especialistas Yvone Maggie e Eunice Durham. 

Esse expediente da leitura de manifestações também foi adotado nas audiências sobre 

“Lei Seca” da qual participaram 30 (trinta) expositores e outras 22 (vinte e duas) manifestações 

por escrito foram submetidas. Na abertura dessa audiência, o ministro relator fez a leitura de 

trechos de texto disponibilizado pelo médico Drauzio Varella. 

Na audiência pública sobre “ensino religioso em escolas públicas”, com 32 (trinta e 

dois) participantes, nenhuma manifestação por escrito, foi permitida a leitura de texto fornecido 

pelo Deputado Marcos Feliciano previamente habilitado, que de última hora não pode 

comparecer. 

Por último, em “candidaturas avulsas” participaram 44 (quarenta e quatro) expositores, 

tendo sido permitidas a leitura de manifestação por escrito do Procurador-Geral da República, 

bem como a exibição de vídeo com o depoimento da ex-Senadora Marina Silva que estava 

participando de um evento internacional e não pôde estar presente na audiência. Com relação 

ao formato excepcional de manifestação de Marina Silva, o Ministro Luís Roberto Barroso 

justificou: “nós entendemos que, por ter sido candidato a Presidente da República e ser uma 

liderança relevante, a ex-senadora Marina Silva merecia um espaço próprio” (BRASIL, 2019e, 

p. 135). 

 

3.5 PLURALIDADE DE POSIÇÕES E QUALIDADE DOS DISCURSOS 

 

Conforme assinalado previamente, por força do próprio RISTF, cujo artigo 154, 

parágrafo único, II, determina que havendo defensores e opositores relativamente à matéria 

objeto da audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião, algumas 

audiências foram organizadas em torno da dualidade “contra” e “a favor”, conforme verificou-

se ao longo dos vídeos assistidos a partir das posições defendidas pelos participantes. 
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Gráfico 22 – Pluralidade de posições 

 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Verificaram-se debates polarizados em torno dos temas: “proibição do uso de amianto”; 

“campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia”, “programa Mais Médicos”, 

“gestão coletiva de direitos autorais”, “internação hospitalar com ‘diferença de classe’ no 

Sistema Único de Saúde”, “novo Código Florestal”; “interrupção voluntária da gestação”; 

“tabelamento de fretes”; “transferência de controle acionário de empresas públicas, sociedades 

de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas”; “liberdades públicas de expressão 

artística, cultural, de comunicação e direito à informação”. 

De modo geral, nessas audiências organizadas de forma polarizada, os discursos se 

deram em torno da defesa dos interesses das partes interessadas, exceto pela audiência sobre 

“transferência de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista e de 

suas subsidiárias ou controladas”, que contou com a participação do professor de direito 

administrativo e pesquisador José Vicente Santos de Mendonça que trouxe um discurso de 

caráter colaborativo e propositivo para o evento. 

Vale destacar a fala do Ministro Luiz Fux na audiência sobre o “novo Código Florestal”: 

 

só esclareço aos presentes, conforme se verifica, que temos uma exposição que se 

coloca a favor do Código e a outra indicando quais são as suas divergências em 

relação ao novo Código Florestal. É para manter o contraditório e a bilateralidade, 

perfeita aqui, como se faz num processo (CAEXETA, 2016, p. 22).  

 

Essa audiência idealizada na forma de seminários foi permeada por discursos divididos 

em contrários ou favoráveis à nova legislação.  

Contudo, mesmo quando a audiência é organizada com o fito de se obter apresentações 

pró e contra determinada proposição, nem sempre a participação é marcada por divergências 

12%

48%

40%

não houve divergência substancial
entre os participantes

Houve divergência, porém com
multiplicidade de posições

os discursos eram polarizados
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polarizadas: em 12 (doze) dos casos analisados, havia multiplicidade de posições, de modo que 

na prática se vislumbravam outros caminhos alternativos à proposta apresentada. 

 

Gráfico 23 – Qualidade dos discursos 

 

 
Fonte: A Autora (2020) 

 

Além disso, vale registrar que em todas as audiências observadas havia discursos em 

defesa das partes interessadas, mas que na maioria delas também se assistiu a discursos voltados 

a colaborar e propor alternativas de solução para a controvérsia em questão. 

Na audiência sobre “políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior”, por 

exemplo, embora idealizada de forma polarizada, ao longo de sua realização surgiram falas que 

não eram absolutamente contrárias ou favoráveis às ações afirmativas de reserva de vagas no 

ensino superior, mas que apresentavam critérios alternativos, de modo que, ao contrário do que 

se poderia esperar de um tema politizado e com forte apelo social, houve mais discursos 

colaborativos/propositivos do que defesa de interesses desse ou daquele grupo. 

Assim como nas exposições sobre a “Lei seca” em que os participantes apresentaram 

argumentos de ordem técnica e interdisciplinar, alguns na defesa de interesses econômicos, 

outros sobre questões difusas como segurança no trânsito e proteção à vida. Nessa audiência, 

de modo geral, não houve antagonismo em torno do tema, havia discursos 

colaborativos/propositivos no sentido de aperfeiçoar a legislação contestada, ainda que isso 

pudesse beneficiar os interesses de um ou outro grupo. 

Já nas exposições dos participantes da audiência sobre “financiamento de campanha 

eleitorais” observou-se divergência entre os participantes, porém com multiplicidade de 

posições, as quais apontavam diversas soluções para o problema da influência do poder 
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0%
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econômico no campo da política. A maioria defendeu a tese de inconstitucionalidade proposta 

pelo Conselho Federal da OAB, alguns defenderam que a norma já tem mecanismos de controle 

que apenas precisam ser colocados em prática, outros não defenderam um ponto de vista, mas 

trouxeram dados empíricos, relatos fáticos e estudos comparados que contribuíram com o 

debate. 

Essa mesma dinâmica de posições divergentes de caráter múltiplo, com discursos 

envolvendo interesses das partes e outros de viés colaborativo/propositivo foi genericamente 

observada nas audiências sobre “novo marco regulatório para a TV por assinatura no Brasil”, 

“ensino religioso em escolas públicas”, “uso de depósitos judiciais”, “bloqueio judicial de 

serviços de trocas de mensagens por meio da internet”, “conflitos federativos entre os Estados 

e a União”, “armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou 

hediondos”, “direito ao esquecimento na esfera civil” e “candidaturas avulsas”. 

Pequenas distinções foram notadas, contudo, em “regime prisional” – audiência pública 

cuja controvérsia era acerca da “possibilidade do cumprimento de pena em regime menos 

gravoso quando o Estado não dispuser, no sistema penitenciário, de vaga no regime indicado 

na condenação” (BRASIL, 2013b, p. 1). Durante essa audiência foram observadas divergências 

entre os participantes quanto ao encaminhamento da solução, mas havia consenso quanto aos 

fatos acerca da situação calamitosa do sistema carcerário e quanto à ausência de vagas no 

semiaberto, que importava o descumprimento de decisões judiciais. Houve discursos 

informativos, apresentando dados sobre a realidade do sistema e população carcerária, e outros 

colaborativos/propositivos que pretendiam remediar a situação, propondo, por exemplo, a 

gestão integrada entre diversos órgãos públicos e informativos. 

No tocante às audiências em que não se verificaram divergência substancial, observou-

se as seguintes situações, em síntese: em “judicialização do direito à saúde”, embora houvesse 

discursos em defesa das partes interessadas, a maioria tinha viés colaborativo/propositivo, 

apontando o diálogo institucional como a melhor saída para o problema da saúde pública; já em 

“queimadas em canaviais” os participantes concordavam que a queimada precisa ser 

gradualmente substituída, mas também foi colocado que ainda não há tecnologia para substituir 

de imediato a queima em determinadas regiões do país e que também não é possível uma 

solução única, já que cada região apresenta especificidades; por fim, em “biografias não 

autorizadas” os discursos foram majoritariamente em defesa do direito à liberdade de expressão 

e à informação. 
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3.6 OS USOS DAS INFORMAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NA DELIBERAÇÃO 

 

Cumpre, por fim, a análise dos efeitos das audiências públicas na solução dos casos que 

lhes serviram de fundamento. Não se trata, no entanto, de uma análise substantiva das decisões 

do STF exaradas nos autos das demandas em que se deu a convocação da referida diligência. A 

perspectiva deste trabalho é a reconstrução do instituto a partir de uma análise procedimental e, 

nesse ponto, não será diferente. 

Pretende-se assim descrever quais as ações que adotaram o instituto foram resolvidas e 

quando; quem se utilizou delas e para qual finalidade as informações e contribuições advindas 

das audiências públicas foram usadas nas decisões. 

 

3.6.1 Ações que adotaram o instituto das audiências públicas entre 2009 e 2019 sem 

julgamento de mérito 

 

Inicialmente, deve ser analisado o conjunto de audiências públicas, cujas ações que lhe 

serviram de fundamento, ainda se encontram sem julgamento de mérito. 

 

Quadro 3 – Ações que adotaram o instituto das audiências públicas entre 2009 e 2019 sem julgamento de 

mérito 

 

Ações Tema da audiência pública 

Data de início 

da audiência 

pública 

Data de término 

da audiência 

pública 

Que ministro 

convocou? 

SL 64, STA 36, 

STA 185, SS 

2361, SS 3345 

Judicialização do direito à saúde 27/4/2009 7/5/2009 Gilmar Mendes 

ADI 4103 Lei Seca 7/5/2012 14/5/2012 Luiz Fux 

ADI 5072 Uso de depósitos judiciais 21/9/2015 21/9/2015 Gilmar Mendes 

RE 973837 

Armazenamento de perfis 

genéticos de condenados por 

crimes violentos ou hediondos 

25/5/2017 26/5/2017 Gilmar mendes 
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ADPF 403, ADI 

5527 

Bloqueio judicial de serviços de 

trocas de mensagens por meio da 

internet 

2/6/2017 5/6/2017 
Rosa Weber e 

Edson Fachin 

RE 1010606 
Direito ao esquecimento na esfera 

civil 
12/6/2017 12/6/2017 Dias Toffoli 

ADPF 442 Interrupção voluntária da gestação 3/8/2018 6/8/2018 Rosa Weber 

ADI 5956 Tabelamento de fretes 27/8/2018 27/8/2018 Luiz Fux 

ACO 3233 
Conflitos federativos entre os 

Estados e a União 
27/6/2019 27/6/2019 Luiz Fux 

ADPF 614 

Liberdades públicas de expressão 

artística, cultural, de comunicação 

e direito à informação 

4/11/2019 5/11/2019 Cármen Lúcia 

RE 1238853 Candidaturas avulsas 9/12/2019 9/12/2019 
Luís Roberto 

Barroso 

Fonte: A Autora (2020). 

 

No tema da “judicialização do direito à saúde” as demandas SL n. 64, STA n. 185, SS 

n. 2.361 e SS n. 3.345 restaram prejudicadas por perda do objeto, já a STA n. 36 não foi 

conhecida, pois o recurso era intempestivo129. 

 Já a ADI n. 4.103/DF, ajuizada em 04 de julho de 2008, pela Associação Brasileira de 

Restaurantes e Empresas de Entretenimento – ABRASEL NACIONAL, questionando a 

constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas por estabelecimentos 

comerciais situados às margens de rodovias federais, que serviu de fundamento à convocação 

da audiência pública no tema da “Lei seca”, realizada nos dias 7 e 14 de maio de 2012, ainda 

encontra-se conclusa ao relator, Ministro Luiz Fux. Após, a realização da audiência houve uma 

alteração legislação objeto do controle, diante disso, foram abertos prazos para o aditamento da 

inicial, vista para a PGR e AGU e inclusão de novos amici curiae. 

 Na demanda sobre “uso de depósitos judiciais”, embora ainda não tenha havido 

julgamento pelo Plenário do STF – deveria ter ocorrido em 26 de junho de 2019, porém foi 

excluída em 17 de junho de 2019 –, desde a realização da audiência pública o relator admitiu 

 
129 É importante esclarecer que a convocação da audiência no tema da “judicialização da saúde”, não foi 

convocada nos autos de uma ação específica. Na verdade, “o intuito do Ministro Gilmar Mendes foi o de 

“uniformização de entendimentos a serem utilizados pelos Tribunais [...]” (VALLE et al., 2012, p. 82), de 

forma abstrata.  
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novos amigos da corte – Associação dos Magistrados Brasileiros, Banco Central do Brasil, 

Colégio Nacional de Procuradores dos Estados e Distrito Federal, da Ordem dos Advogados do 

Brasil e da Associação Brasileira de Finanças das Capitais; recebeu o aditamento do parecer da 

PGR (BRASIL, 2016a, p. 3) com base nos dados colhidos na audiência pública; e deferiu 

parcialmente medida cautelar, ad referendum do Plenário, em síntese, suspendendo repasses do 

Banco do Brasil ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro até o julgamento final da ação.  

Em suas razões, Gilmar Mendes argumentou que “[a]o melhor analisar a questão, 

inclusive após a realização de audiência pública e o recebimento de informações solicitadas, 

pude ter percepção mais ampla da gravidade do que se está aqui a discutir” (BRASIL, 2017b, 

p. 9). E ainda, citou diretamente a decisão liminar da Ministra Rosa Weber na ADI 5392/PI, na 

qual faz menção à realização de audiência pública no tema para fundamentar o fumus boni iuris 

para fins de concessão da liminar. 

Processo semelhante se verifica no RE n. 1010606/RJ que suscitou a audiência sobre 

“direito ao esquecimento na esfera civil”, nessa demanda desde a realização da diligência, 

foram admitidos novos amici curiae –  Artigo 19 Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, 

Google Brasil., Instituto Palavra Aberta, Instituto de Direito Partidário e Político, Yahoo! do 

Brasil e aditamento do parecer da PGR (BRASIL, 2018b, p. 9), em razão das contribuições 

fornecidas pelos expositores habilitados para a audiência pública. O recurso encontra-se 

concluso ao relator desde 5 de outubro de 2018. Inexiste liminar deferida. 

 A demanda envolvendo o tabelamento de frete, por sua vez, segue um curso bem distinto 

em relação às demais, houve a inclusão no calendário de julgamento para 4 de setembro de 

2019, contudo, em 29 de agosto de 2019, é excluído da pauta em atenção a pedido formulado 

pela AGU de designação de nova audiência, desta vez de conciliação, no gabinete do relator, 

somente com as partes interessadas. Realizada em 10 de março de 2020, a referida audiência 

teve como resultado o compromisso das partes em avaliar as propostas de solução consensual 

apresentadas e a comparecerem em nova audiência, a princípio designada para 27 de abril de 

2020, porém cancelada em razão da pandemia da Covid-19 que impediu a realização de 

audiências presenciais no período agendado. 

 Os demais casos não possuem andamentos relevantes da perspectiva dos efeitos das 

audiências públicas e tampouco possuem previsão de julgamento, exceto, pelas ADPF n. 

403/SE e ADI n. 5.527/DF, que versam sobre o “bloqueio judicial de serviços de trocas de 

mensagens por meio da internet”, e foram incluídas no calendário de julgamentos para a data 

de 20 de maio de 2020. 
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 3.6.2 Ações que adotaram o instituto das audiências públicas entre 2009 e 2019 com 

julgamento de mérito 

 

Do universo de 27 (vinte e sete) demandas que suscitaram audiências públicas e já foram 

julgadas pelo STF, 25 (vinte e cinco) possuem acórdãos publicados, dos quais 18 (dezoito) 

fizeram expressa alusão ao termo “audiência pública”. 

 

Quadro 4 – Ações que adotaram o instituto das audiências públicas entre 2009 e 2019 com julgamento 

 

Ações 

Tema da 

audiência 

pública 

Data de início 

da audiência 

pública 

Data de 

término da 

audiência 

pública 

Que ministro 

convocou? 

Data do 

julgamento 

Data do 

acórdão 

SL 47, 

STA 278, 

SS 2944, 

SS 3355 

Judicialização 

do direito à 

saúde 

27/4/2009 7/5/2009 Gilmar Mendes 

17/3/2010 30/4/2010 

STA 211 15/9/2017 28/9/2017 

ADPF 186 Políticas de ação 

afirmativa de 

acesso ao ensino 

superior 

3/3/2010 5/3/2010 
Ricardo 

Lewandowski 

26/4/2012 18/3/2014 

RE 597285 9/5/2012 20/10/2014 

ADI 3937 
Proibição do uso 

de amianto 
24/8/2012 31/8/2012 Marco Aurélio 24/8/2017 01/02/2019 

ADI 4679 

ADI 4747 

ADI 4756 

Novo marco 

regulatório da 

TV por 

assinatura 

18/2/2013 25/2/2013 Luiz Fux 8/11/2017 5/4/2018 

RE 627189 
Campo 

eletromagnético  
6/3/2013 8/3/2013 Dias Toffoli 8/6/2016 3/4/2017 

RE 586224 
Queimadas em 

canaviais 
22/4/2013 22/4/2013 Luiz Fux 9/3/2015 8/5/2015 

RE 641320 
Regime 

Prisional 
27/5/2013 28/5/2013 Gilmar Mendes 11/5/2016 1/8/2016 

ADI 4650 

Financiamento 

de campanhas 

eleitorais 

17/6/2013 24/6/2013 Luiz Fux 17/9/2015 24/2/2016 

ADI 4815 
Biografias não 

autorizadas 
21/11/2013 21/11/2013 Cármen Lúcia 10/6/2015 1/2/2016 
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ADI 5037 

ADI 5035 

Programa Mais 

Médicos 
25/11/2013 26/11/2013 Marco Aurélio 30/11/2017   

ADI 5062 

ADI 5065 

Gestão coletiva 

de direitos 

autorais 

17/3/2014 17/3/2014 Luiz Fux 27/10/2016 21/6/2017 

RE 581488 

Internação 

hospitalar com 

“diferença de 

classe” no SUS 

26/5/2014 26/5/2014 Dias Toffoli 3/12/2015 8/4/2016 

ADI 4439 

Ensino religioso 

em escolas 

públicas 

15/6/2015 15/6/2015 
Luís Roberto 

Barroso 
27/9/2017 21/6/2018 

ADI 4901 

ADI 4902 

ADI 4903 

ADI 4937 

Novo Código 

Florestal 
18/4/2016 18/4/2016 Luiz Fux 28/2/2018 13/8/2019 

ADI 5624 

Transferência de 

controle 

acionário 

28/9/2018 28/9/2018 
Ricardo 

Lewandowski 
6/6/2019 29/11/2019 

Fonte: A Autora (2020). 

 

As duas ações sem acórdão publicado130 são as ADI n. 5.037/DF e ADI n. 5.035/DF, 

ajuizadas pela Associação Médica Brasileira – AMBR e pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU, respectivamente, contra 

diversos dispositivos da Medida Provisória n. 621/2013, posteriormente convertida na Lei n, 

12.871/2013, que que estabeleceu a política pública denominada “Mais Médicos” e provocou 

alterações no funcionamento dos cursos de graduação em medicina e na formação dos 

profissionais, bem como na contratação de médicos para atuarem no âmbito da saúde pública, 

inclusive estrangeiros e brasileiros formados no exterior, dispensada a revalidação do diploma 

universitário. 

Durante a audiência pública sobre o “programa mais médicos”, que contou com a 

participação de 24 (vinte e quatro) expositores, em apresentações polarizadas, nas quais uma 

parte defendeu a constitucionalidade da política pública e outra sua invalidade. Não houve 

participação de outros ministros e nem perguntas por parte do ministro Marco Aurélio que 

presidiu a sessão. A única pergunta da sessão foi feita pelo Subprocurador-geral da República, 

Odim Brandão Ferreira, e dirigida ao Ministro da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha. 

A ADI n. 5.037/DF foi extinta por ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados – CNTU. Já a ADI n. 5.035/DF fora 

 
130 Até o fechamento deste capítulo em 12 de abril de 2020 não havia publicação dos acórdãos destas duas ADI. 
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julgada improcedente e, portanto, declarada a constitucionalidade da norma, por maioria. O 

parecer da PGR foi pela constitucionalidade da política pública, já o Ministro Marco Aurélio 

que presidiu a audiência pública pela inconstitucionalidade, contudo, restou vencido juntamente 

com a Ministra Rosa Weber. 

No tocante às ações cujos acórdãos não fizeram qualquer alusão ao termo “audiência 

pública” e suas variações foram a STA n. 211, no tema da “judicialização do direito à saúde”131, 

o RE n. 597.285/RS sobre “políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior” e na ADI 

n. 5.624/DF, que tratou da “transferência de controle acionário de empresas públicas, 

sociedades de economia mista e de suas subsidiárias ou controladas”. 

Assim, tem-se a seguinte relação de ações cujas decisões de julgamentos fizeram 

referência expressa à audiência pública realizada: 

 
131 Com relação as demandas SL n. 47, STA n. 278, SS n. 2.944 e SS n. 3.355 não foi possível acessar o inteiro 

teor dos acórdãos. 
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Quadro 5 – Referências às audiências públicas nos votos dos ministros 

 

Ações Tema da audiência pública 

Qtd. de ministros que 

fizeram referência ao termo 

"audiência pública" no voto 

Quantos dos ministros 

fizeram em seus votos 

referências diretas às falas 

ou textos dos expositores? 

Quantos dos ministros em 

seus votos referências 

indiretas às falas ou textos 

colhidos dos expositores? 

ADPF 186 
Políticas de ação afirmativa de 

acesso ao ensino superior 
4 0 2 

ADI 3937 Proibição do uso de amianto 3 3 3 

ADI 4679, ADI 4747, ADI 4756 
Novo marco regulatório da TV por 

assinatura 
3 1 3 

RE 627189 
Campo eletromagnético de linhas de 

transmissão de energia 
5 1 5 

RE 586224 Queimadas em canaviais 4 1 1 

RE 641320 Regime Prisional 1 0 1 

ADI 4650 
Financiamento de campanhas 

eleitorais 
3 0 1 

ADI 4815 Biografias não autorizadas 5 2 2 

ADI 5062, ADI 5065 Gestão coletiva de direitos autorais 3 2 0 

RE 581488 

Internação hospitalar com “diferença 

de classe” no Sistema Único de 

Saúde 

5 2 1 

ADI 4439 Ensino religioso em escolas públicas 3 0 2 

ADI 4901, ADI 4902, ADI 4903 

ADI 4937 
Novo Código Florestal 8 3 4 

Fonte: A Autora (2020). 
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3.6.2.1 Políticas de ação afirmativa de acesso ao ensino superior 

 

Interessante observar com relação aos efeitos da audiência pública sobre “políticas de 

ação afirmativa de acesso ao ensino superior” destinada as subsidiar o julgamento da ADPF n. 

186/DF e do RE n. 597.285/RS, que enquanto neste não houve alusão ao termo “audiência 

pública”, naquela, além de constar no relatório do Ministro Ricardo Lewandowski um resumo 

dos pronunciamento veiculados durante a audiência, os ministros Luiz Fux e Rosa Weber 

também fizeram referências às informações colhidas durante a diligência.  

O relatório do Ministro Ricardo Lewandowski reuniu os principais pontos abordados 

pelos expositores que participaram da audiência pública. Contudo, em seu voto não há qualquer 

referência aos argumentos dos participantes, perdendo-se dessa forma a oportunidade integrar 

ao processo de interpretação constitucional informações e expectativas de direito do mundo da 

vida. Em contrapartida, o Ministro preferiu na sua fundamentação a citação de diversas obras 

acadêmicas e filosóficas, além de cases da Suprema Corte dos EUA. 

O voto do Ministro Luiz Fux, por sua vez, ao fazer referência à audiência pública, 

restringe-se a traçar um comentário genérico em defesa das políticas pública de cotas: “as 

estatísticas trazidas à balha pelo Ministério da Educação durante a audiência pública realizada 

nesta Corte dão conta de que existe uma diferença de pelo menos dois anos na média de estudos 

entre brancos e afrodescendentes” (BRASIL, 2014b, p. 105). 

A Ministra Rosa Weber também se refere às audiências públicas uma única vez com um 

comentário genérico, a partir do qual afirma que ainda que, considerando as contribuições de 

ambas as correntes, tem a convicção de que as ações afirmativas não viola preceito fundamental. 

A audiência pública sobre cotas raciais foi muito rica, contou com uma multiplicidade 

de posições: havia quem defendesse essa modelagem de política pública, quem fosse contra e 

outros propondo outras vias como o critério de renda. A participação foi ampla contou com a 

participação de representantes de órgãos e entidades públicas, cidadãos, associações civis sem 

fins lucrativos e movimentos sociais, mas essas contribuições não foram incorporadas nas 

razões de decidir dos ministros que preferiram citar fontes bibliográficas para embasar seus 

argumentos. 
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3.6.2.2 Proibição do uso de amianto 

 

Com relação à ADI n. 3.937/SP, ajuizada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria, na qual se questionava a constitucionalidade de Lei do Estado de 

São Paulo, que proibiu o uso de amianto ou asbestos e outros minerais que tenham fibras de 

amianto da espécie crisotila, participaram da audiência pública, além do relator, Ministro Marco 

Aurélio, os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.  

Em seu relatório, o Ministro Marco Aurélio apresenta um resumo com a síntese da 

exposição de cada um dos participantes. No seu voto, o ministro se vale das contribuições 

fornecidas pelos expositores para definir o que é amianto e suas espécies, bem como 

dimensionar a produção de amianto e avaliar o peso dessa indústria para a economia do país. 

Avalia que a resolução da questão passa pela ponderação entre os princípios da 

“proteção à saúde”, da “proteção progressiva à saúde do trabalhador” e da “proteção ao meio 

ambiente”, de um lado, e o objetivo constitucional de desenvolvimento nacional, somado aos 

princípios “da separação dos Poderes e da democracia”, os quais imporiam “deferência às 

escolhas legislativas, especialmente em contextos de incerteza científica” (BRASIL, 2019f, p. 

48), de outro lado.  

No entanto, antes do exame dos referidos preceitos, analisa as questões prejudiciais: a 

primeira, acerca da Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho e o suposto 

banimento total do amianto; a segunda, quanto à inconstitucionalidade formal da Lei n. 

9.055/1995 que ultrapassa a definição de “normas gerais”, adentrando em especificidades que 

seriam de competência dos Estados da federação. Ambas são rejeitadas. No que se refere ao 

mérito, desenvolve sua análise tratando de forma individual cada um dos preceitos mencionados 

anteriormente. 

Ao lançar mão do primeiro argumento, sobre a proteção à saúde em geral, avalia que 

este fora “[n]a audiência pública, o único relatório efetivamente científico alusivo ao impacto 

do amianto sobre ambientes urbanos foi o denominado ‘Projeto asbesto ambiental” (BRASIL, 

2019f, p. 22), o referido documento afirma a segurança da utilização do amianto na composição 

de telhas de fibrocimento, finalidade usual do produto. 

Quanto aos argumentos pelo banimento do amianto, não adotou a citação direta, 

parafraseou as falas de dois expositores que demonstraram que o manejo e o descarte 

inadequados, promovidos por empresas colocariam risco a população próxima. Depois de 
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indagar-se se tais argumentos seriam suficientes, conclui, aplicando as máximas da 

proporcionalidade e da razoabilidade, que não seriam. 

 No campo da saúde ocupacional, cita de forma direta a informação do representante do 

Ministério da Saúde para contrapor o argumento de alguns expositores de que é impossível a 

utilização segura de amianto sob a ótica laboral: “As manifestações clínicas dependerão das 

características das fibras (da sua toxicocinética e toxicodinâmica), da duração, frequência e 

intensidade da exposição e, também, das características individuais” (BRASIL, 2019f, p. 60). 

Segundo o ministro, se for possível o controle desses elementos, então o uso seguro é viável – 

por uso seguro entende que este não pressupõe risco zero. 

 Ainda quanto ao uso controlado do amianto, parafraseia a fala de outro expositor para 

defender que acordos entre entidades de representação dos trabalhadores e patronais teriam 

definido um nível de exposição às fibras de amianto inferior ao estabelecido em norma 

regulamentadora do Ministério do Trabalho, aumentando dessa forma a segurança do 

trabalhador. Não há nesse ponto qualquer citação direta ou indireta das falas dos participantes 

que afirmavam não haver níveis seguros para exposição de trabalhadores às fibras de amianto 

suspensas no ar. 

 Analisando o preceito do desenvolvimento nacional, introduz por meio de citação direta 

o argumento de dois professores e economistas da UNICAMP que afirmam que não se esperam 

efeitos relevantes sobre o preço dos produtos alternativos em caso de banimento do amianto. 

Nessa citação, o ministro por meio de colchetes insere um comentário que desqualifica a 

referida afirmação e, posteriormente, a rejeita. 

 Utiliza-se, em seguida, de dados apresentados pelo representante do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para justificar que o aumento de 10% sobre 

os materiais estimado pelo professores, independentemente de ser ou não por curto período de 

tempo, é sim relevante ante ao déficit 5,5 milhões de habitações, que a produção de amianto 

gera um número significativo de empregos e renda, e que a substituição pelos produtos 

alternativos existentes no mercado trariam outro problemas de ordem econômica, tais como, a 

formação de monopólio e oferta insuficiente em face da demanda. 

 Reafirma o argumento acima parafraseando a fala de outro expositor que defendeu que 

não obstante a transição do amianto para produtos alternativos seja viável isso tornaria o acesso 

ao cimento mais difícil, haveria encarecimento do produto, seja pela escassez de matéria-prima, 

sua menor durabilidade, pela necessidade de financiamento para a conversão das linhas de 

produção. 
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Acerca do princípio de proteção ao meio ambiente não se aludiu a qualquer argumento 

extraído das exposições em audiência pública. 

Ao ponderar sobre os princípios da separação de poderes e da democracia, afirma que 

esse seria o argumento mais relevante à defesa da constitucionalidade. Seu argumento principal 

é de que em questões envolvendo políticas pública complexas e de elevada repercussão social, 

envoltas em um contexto de incerteza, o STF deve adotar deferência às escolhas formuladas 

por quem detenha a competência. 

Diante da divergência que observou durante a audiência pública entre os órgãos da 

União: de um lado, os Ministérios das Minas e Energia e o do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior defendendo o uso controlado do amianto, e de outro, os Ministérios do 

Trabalho e do Emprego, do Meio Ambiente, o da Previdência Social e o da Saúde, a favor do 

banimento, concluiu pela postura de contenção da corte no caso concreto. 

Avaliando, exclusivamente, os argumentos do relator, o Ministro Marco Aurélio, a 

audiência pública prestou-se tão somente a obtenção de informações, já que mesmo após a sua 

realização, considerou que o STF carecia de legitimação para decidir, veja-se:  

 

Cabe à sociedade, por intermédio de seus representantes, Deputados e Senadores, 

adotar posição quanto aos riscos advindos da incerteza. Observem que não se está 

fazendo um juízo sobre a capacidade institucional do Poder Judiciário, mas 

relativamente à legitimação institucional para a tomada de decisão em contextos de 

incerteza (BRASIL, 2019f, p. 75). 

 

Outra questão que também merece ser observada com relação aos fundamentos do 

Ministro Marco Aurélio é que uma audiência pública sempre se inicia com divergência entre 

os participantes, se houvesse já um consenso não se faria necessária sua convocação, sequer 

haveria conflito. O consenso é algo que se extrai a posteriori. A ausência de diálogo entre os 

participantes é algo que de fato inviabiliza a formação de consensos, conforme já analisado no 

subcapítulo 1.2.1. Diante disso, é de se concluir que o formato da audiência pública escolhido 

pelo relator foi inócuo aos objetivos de reduzir incertezas e de formar um consenso que 

conferissem legitimação à decisão do STF. 

A Ministra Rosa Weber num primeiro momento adota um comentário genérico afirmar 

a nocividades do amianto:  

 

[...] o acúmulo e a replicação de estudos médico-científicos – muitos dos quais 

referidos na audiência pública realizada nesta Corte Suprema no âmbito da ADI nº 

3.937/SP, convocada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, e pelos materiais 

trazidos aos autos pelos amici curiae – permite identificar, na quadra atual, para além 
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de qualquer dúvida razoável, a contração de diversas doenças graves como efeito 

direto da exposição ao amianto (BRASIL, 2019f, p. 229). 

 

Mas depois dedica um capítulo à análise das contribuições trazidas na audiência pública 

e pelos amici curiae, no qual todas as citações diretas e indiretas selecionadas foram aquelas 

que referendavam seu posicionamento acerca da nocividade do amianto, sem qualquer 

movimento de argumentação e contra-argumentação com as posições divergentes. 

O voto vista do Ministro Dias Toffoli, analisando a constitucionalidade da norma federal 

que autoriza o uso controlado da espécie crisotila, deixa claro desde o início sua posição de que 

esta sofreu um processo de inconstitucionalização decorrente de alterações nas relações fáticas. 

O que sugere que o ministro buscará informações de cientistas e da sociedade civil para 

integrar a realidade ao seu processo de interpretação da Constituição. De modo geral, os 

elementos que sustentam a sua tese do “processo de inconstitucionalização” podem ser 

encontrado tanto na colaboração dos amici curiae como dos expositores participantes da 

audiência pública.  

O Ministro Dias Toffoli cita de forma indireta fala do representante do Ministério da 

Saúde para afirmar que todas as modalidades de amianto são carcinogênicas e que não há níveis 

de utilização nos quais o risco de câncer esteja ausente. Aduz que há consenso entre os órgãos 

de proteção à saúde.  

Acerca dos riscos à saúde, segue sua linha de raciocínio adotando dados técnicos 

apresentados pelo Ministérios da Saúde, da Previdência social, do Trabalho e Emprego 

Quanto à questão ambiental, vale-se da exposição do representante do Ministério do 

Meio ambiente, numa citação direta muito longa, somada à exposição da representante da 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para afirmar a necessidade do banimento 

do amianto e a adoção de fibras alternativas. 

Dados fornecidos pela representante da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

foram utilizados, por sua vez, para demonstrar a viabilidade da substituição do amianto em seus 

processos produtivos.  

O Ministro Dias Toffoli, seguido pela maioria dos ministros, concluiu pela 

inconstitucionalidade material superveniente da norma, contudo, ao seu voto faltou diálogo 

entre as proposições divergentes. Como se vê, em suas razões foram pinçadas apenas 

exposições que corroboravam seus argumentos. 

 



118 
 

3.6.2.3 Novo marco regulatório da televisão por assinatura no Brasil 

 

Nas ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam dispositivos da Lei n. 

12.485/2011, que estabeleceu o novo marco regulatório da televisão por assinatura no Brasil, o 

Ministro Luiz Fux, esclarece em seu voto que seu objetivo com a convocação da audiência 

pública era o de obter informações de especialistas no setor de audiovisual, entidades 

reguladoras e representantes da sociedade civil diretamente envolvidos com a concepção e 

aplicação da Lei nº 12.485/11, cujos dispositivos foram questionados. Ainda de acordo com o 

ministro, a audiência pública proporcionou “o aporte de valiosos subsídios técnicos para esta 

Suprema Corte, bem como viabilizou a ampla pluralização do debate jurídico em questão” 

(BRASIL 2018d, p. 40). 

Ao longo do seu voto de 123 (cento e vinte e três) páginas, o Ministro Luiz Fux faz 

referência à audiência pública sobre o “novo marco regulatório da TV por assinatura” por 10 

(dez) vezes. Inicialmente avalia de forma ampla que “[o]s dados trazidos à Corte durante as 

audiências públicas realizadas apontam que tanto o diagnóstico quanto o prognóstico do 

legislador são consistentes” (BRASIL, 2018d, p. 70), o que indica uma tendência em declarar 

a constitucionalidade dos dispositivos questionados – exceto com relação ao art. 25 que 

estabeleceria uma reserva de mercado sem base constitucional –, a qual é confirmada pelas 

demais 9 (nove) citações diretas e indiretas de falas de expositores que se posicionavam 

favoravelmente à constitucionalidade da norma. 

As 2 (duas) citações do Ministro Dias Toffoli são meramente informativas: num 

primeiro momento adota a paráfrase de uma parte da fala do representante da ANCINE para 

explicar a forma como a lei questionada organizou a cadeia econômica do serviço de TV por 

assinatura; num segundo momento, apenas avalia que durante a audiência pública não houve 

qualquer fala que justificasse o tratamento privilegiado à certo segmento conferido pelo art. 25 

da normas. De modo que não se pode dizer que tais referências foram utilizadas como elemento 

de justificação para a sua posição diante do caso. 

A Ministra Cármen Lúcia, a seu turno, em referência à audiência pública, num 

determinado ponto do seu voto, faz uma avaliação genérica, sem dialogar com quaisquer dos 

argumentos dos expositores. Também não se entende por que só naquele ponto do voto há uma 

preocupação em citar a audiência pública, o que denota certo uso retórico deste instrumento. 
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3.6.2.4 Campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia 

 

A decisão do RE n. 627.189/SP, em que se discutiu a questão do “campo 

eletromagnético de linhas de transmissão de energia”, é curiosa, pois há ministros citando a 

audiência pública e divergindo quanto ao resultado: 4 (quatro ministros) – Dias Toffoli 

(Relator), Luiz Fux, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso – citaram as audiências públicas e 

votaram pelo provimento do recurso, enquanto, o Ministro Fachin valeu-se dos argumentos para 

negar o provimento. 

O Ministro Dias Toffoli utiliza-se de informação apresentada pelo Ministério da Saúde 

para afirmar que os campos magnéticos são um possível agente cancerígeno. Mas, por outro 

lado, de forma indireta cita contribuição da ANEEL para reconhecer que há um regime 

regulatório que preza pelo menor impacto possível sobre o cidadão. Ademais, afasta 

contribuição trazida por representante do Ministério da Saúde que se baseara em pesquisa a 

qual o Ministro não reconheceu validade aos parâmetros adotados. No mais, tece o seguinte 

comentário: “como se verificou com as informações obtidas durante toda a audiência pública, 

da mesma forma, o risco à saúde existirá, no que tange à exposição a campos magnéticos, com 

o simples uso de equipamentos elétricos” (BRASIL, 2017g, p. 36). 

Divergindo do Ministro Dias Toffoli, o Ministro Edson Fachin, ora citando diretamente 

a fala de expositores, ora fazendo remissão às páginas das notas taquigráficas apensas aos autos, 

ressaltou as exposições que colocam em dúvida a segurança do padrão de radiação adotado na 

legislação brasileira. 

O Ministro Barroso, seguindo a linha de raciocínio do Ministro Dias Toffoli, por 

acreditar que diante do cenário de incerteza científica dos malefícios à saúde, a legislação atual 

é a mais adequada do ponto de vista econômico, cita a audiência nos seguintes termos: “a análise 

do acórdão e das informações técnicas obtidas na audiência pública permite concluir que, até o 

momento, não há certeza científica positiva ou negativa acerca da existência de efeitos nocivos 

na exposição contínua de indivíduos a radiação eletromagnética de baixa frequência” (BRASIL, 

2017g, p. 55). 

Mais à frente, também em termos gerais, reproduz a informação sobre a incerteza dos 

efeitos cancerígenos dos campos magnéticos e que a adoção do parâmetro suíço, muito inferior 

ao adotado no Brasil – que segue a recomendação da OMS – importaria em custos muito 

elevados. 
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Os Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes fazem referências vagas e elogiosas à 

realização da audiência pública sem citar qualquer fala de expositor e, ao fim, acompanham o 

voto do relator. 

 

3.6.2.5 Queimadas em canaviais 

 

A audiência pública sobre “queimadas em canaviais” tinha o propósito de subsidiar o 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.224/SP, com repercussão geral reconhecida, em 

que se discutia a possibilidade de Lei Municipal vedar o uso do fogo como método despalhador 

em cultivo de cana-de-açúcar, em dissonância com a legislação estadual, mas em harmonia com 

o art. 27 do Código Florestal Nacional, segundo o qual “É proibido o uso de fogo nas florestas 

e demais formas de vegetação”. 

Não houve durante a audiência a participação de outros ministros. Durante o 

julgamento, o relator, Ministro Luiz Fux, aduz que os dados colhidos em audiência ajudam a 

desenhar o cenário de questões sociais, econômicas e políticas envolvidas no plantio e colheita 

da cana e suas tecnologias. Apresenta no relatório um resumo das principais posições. Em seu 

voto faz referência a fala de expositores, inicialmente vale-se da citação direta de dado do 

Ministério do Meio Ambiente como um elemento exclusivamente informativo e, 

posteriormente, um comentário genérico para ressaltar um aspecto negativo do uso de máquinas 

em contraposição ao uso da técnica de queimada.  

Os Ministros Luís Roberto Barroso, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski embora 

tenha usado o termo “audiência pública” em seus votos, não chegaram a fazer referências 

expressas às exposições dos participantes. A decisão foi aprovada por maioria, nos termos do 

voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. 

 

3.6.2.6 Regime prisional 

 

Analisando o RE n. 641.320/RS no tema do “regime prisional”, o voto do Ministro do 

Gilmar Mendes insere ao longo do seu voto, por meio do recurso da paráfrase, falas de 
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expositores que colaboram com a sua narrativa acerca da situação do sistema carcerário, ora 

confirmando-a, ora fornecendo dados empíricos. Nenhum dos outros ministros fez alusão à 

audiência pública. 

 

3.6.2.7 Financiamento de campanhas eleitorais 

 

No voto da ADI n. 4.650/DF, o Ministro Relator Luiz Fux, inicialmente, recorre a dados 

obtidos durante a audiência pública para informar o aumento considerável de gastos em 

campanhas eleitorais, sem especificar o expositor que os forneceu. Posteriormente, cita de 

forma indireta argumento do professor e cientista político Geraldo Tadeu, também, com 

objetivo meramente informativo, sem deduzir destes um juízo de valor, apenas constatando que 

o Brasil gasta mais com campanhas eleitorais que outros países como Alemanha, Estados 

Unidos, França e Reino Unido. Ainda valendo-se do recurso da paráfrase, em um terceiro 

momento do seu voto, vale-se de informação do mesmo expositor para concluir que há uma 

relação de dependência entre partidos políticos e candidatos e o financiamento de empresas.  

 Durante o debate no Plenário, o Ministro Luiz Fux volta a mencionar a audiência pública 

para o fim de reforçar sua posição: 

 

Então eu queria, pedindo vênia ao Plenário e a Vossa Excelência, apenas ressaltar 

alguns aspectos do meu voto, que me sinto no dever de ofício de fazê-lo, tanto mais 

que presidi a audiência pública, onde foram ouvidos especialistas sobre o tema, e pude 

exteriorizar isso no voto de cinco dezenas de laudas, que contaram com a 

condescendência e a parcimônia do Plenário, que, naquela época, me ouviu (BRASIL, 

2016d, p. 158). 

 

 Ainda à guisa de esclarecimento faz citações diretas de falas de especialistas sem, no 

entanto, registrar a devida referência. Sua preocupação, por certo, era a de garantir que seu voto 

e suas razões não se perdessem, dado longo o lapso temporal entre o início da sessão de 

julgamento e a sua conclusão e, ao mesmo tempo, legitimá-lo, razão pela qual anuncia: “São 

conclusões tiradas de uma audiência pública onde foram ouvidos especialistas” (BRASIL, 

2016d, p. 159). 

  

E por que eu falo em audiência pública? Porque, Senhor Presidente, no meu modo de 

ver, há uma ideia basilar no neoconstitucionalismo: se uma determinada questão 

gravita em torno de algo que é um desacordo moral expressivo, ou razoável da 

sociedade, a Corte, no meu modo de ver, ela tem que se alinhar ao sentimento social. 
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Essa é uma ideia de todo constitucionalismo moderno. Eu citaria apenas os autores 

Reva Siegel e Robert Post, que falam exatamente da deslegitimação democrática da 

decisão que não está em consonância com o sentimento social (BRASIL, 2016d, p. 

273). 

 

As demais referências que faz ao termo audiência pública em apartes durante a sessão 

plenária não trazem citações de informações obtidas, são mero recurso retórico para legitimar 

sua posição.  

 Os Ministros Barroso e Rosa Weber, por sua vez, tiram conclusões acerca das 

exposições da audiência pública, porém sem citar com base em qual dado ou informação 

chegaram a tal resultado. 

 

3.6.2.8 Biografias não autorizadas 

 

No julgamento da ADI n. 4.815/DF sobre “biografias não autorizadas”, a Relatora 

Ministra Cármen Lúcia, em seu voto, dedica um capítulo à audiência pública, no qual sintetiza 

a posição de cada um dos participantes, sem, contudo, extrair deste relatório uma conclusão. 

Ao longo do seu voto, o termo, audiência pública, não volta a ser citado. 

 Cita de forma direta as contribuições colhidas em audiência apenas o Ministro Dias 

Toffoli, que reproduz as falas tão-somente daqueles expositores que se colocavam contrários 

ao pedido de autorização dos biografados. 

 Os Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, por sua vez, referenciam a audiência 

pública apenas para render homenagens sem se vislumbrar qualquer efeito sobre o voto. 

 

3.6.2.9 Gestão coletiva de direitos autorais 

 

O acórdão das ADI n. 5062/DF e 5065/DF que versava sobre a “gestão coletiva de 

direitos autorais”, o termo, audiência pública, é citado pelos Ministros Luiz Fux, Rosa Weber 

e Cármen Lúcia. 

 O objetivo do Ministro Luiz Fux com a convocação era o de obter de titulares de direito 

autoral, entidades estatais envolvidas com a matéria e representantes da sociedade civil 
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diretamente encarregados da concepção e da aplicação da Lei nº 12.853/2013, esclarecimentos 

sobre o tema do direito autoral e sua gestão. 

 Em seu voto, limita-se a afirmar que, com base nos documentos e relatos dos 

interessados e especialistas ouvidos, está convencido de que a “escolha regulatória do legislador 

brasileiro encontra-se motivada com clareza e consistência, o que, à luz dos parâmetros acima 

delineados, recomenda deferência à opção formulada pelo legislador” (BRASIL, 2017h, p. 86), 

sem, contudo, declinar de forma específica quais argumentos foram acolhidos e quais foram 

rejeitados e os seus porquês. 

 A segunda referência que faz à audiência pública é para citar de forma direta a fala do 

cantor Frejat que se posicionava a favor da constitucionalidade da lei e denunciava a falta de 

transparência do modelo anterior de gestão que importava diversas violações a direitos dos 

autores. 

 O voto da Ministra Rosa Weber tece elogios à audiência pública, mas não há diálogo 

entre suas razões de decidir e argumentos obtidos da audiência pública, nenhuma informação 

ou contribuição é citada. Por outro lado, a Ministra Cármen Lúcia apesar de colacionar ao seu 

voto trechos de diversas exposições dos participantes ouvidos, as quais reputa serem relevantes, 

no entanto, não tece comentários sobre esses recortes, não há um movimento de contraposição 

de ideias, ao que parece sua função no texto é tão-somente o de reforçar a sua linha de 

argumentação. 

 

3.6.2.10 Internação hospitalar com “diferença de classe” no SUS 

 

No julgamento do RE n. 581.488/RS sobre a “internação hospitalar com ‘diferença de 

classe’ no Sistema Único de Saúde”, 5 (cinco) ministros fazem alusão à audiência pública 

realizada. No entanto, somente o relator, Ministro Dias Toffoli, e o Ministro Edson Fachin, 

fazem referência expressa a fala de expositores. 

 O Ministro Dias Toffoli adota citação direta de um longo trecho do Professor e Doutor 

Raul Cutait para reforçar sua convicção de que a prática da diferença de classe no âmbito do 

SUS não encontra amparo no ordenamento constitucional. 

 Já o Ministro Edson Fachin vale-se de argumento proferido em audiência pública pelo 

representante da Procuradoria-Geral da República, e de interpretação das transcrições da 
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audiência pública também para defender a inconstitucionalidade do pagamento adicional pelo 

usuário do SUS para obtenção de acomodações superiores em hospitais privados. 

 

3.6.2.11 Ensino religioso em escolas públicas 

 

No julgamento da ADI n. 4.439/DF sobre “ensino religioso em escolas públicas”, 

convocada pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, o voto vencedor foi o do Ministro 

Alexandre de Moraes que sequer faz menção a qualquer das contribuições trazidas pelos 

expositores – 14 (catorze) associações privadas sem fins lucrativos e 7 (sete) órgãos, entidades 

públicas e agentes públicos. 

Na ação o pedido principal era o de interpretação conforme a Constituição Federal para 

assentar que o ensino religioso em escolas públicas somente pode ter natureza não confessional, 

com proibição da admissão de professores na qualidade de representantes das confissões 

religiosas.  

O Ministro Luiz Roberto Barroso em seu relatório informa que realizou audiência 

pública para que se instaurasse um efetivo diálogo da corte com a sociedade. Aduz que dos 31 

(trinta e um) participantes, 23 (vinte e três) defenderam a procedência da ação e 8 (oito) a sua 

improcedência. As posições defendidas pelos expositores foram resumidas e apensadas ao seu 

relatório, que fez distribuir aos demais ministros. 

Em suas razões de decidir, defende que somente o ensino religioso não confessional é 

capaz de se harmonizar com o princípio da laicidade estatal, bem como garantir a liberdade 

religiosa e a igualdade. Afirma que essa interpretação é corroborada pelo resultado da audiência 

pública, na qual a maioria dos participantes teria se colocado favorável a essa posição. No 

entanto, apesar do esforço do ministro em convocar uma pluralidade de representantes de 

diversas ordens religiosas e não-religiosas, o fato que o universo de participantes de uma 

audiência pública é uma amostra muito limitada da sociedade, de modo que é inviável se basear 

em dados meramente quantitativos para se obter uma posição concreta. Em uma audiência 

pública busca-se a construção de um consenso ou a seleção dos argumentos mais adequados. 

Além disso, o Ministro Barroso adota a paráfrase em três ocasiões, ao longo de sua 

narrativa, expondo dados e afirmações que confirmavam sua posição. 
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O Ministro Dias Toffoli em seu voto faz alusão à audiência pública para afirmar em 

termos gerais que diversos expositores concluíram que o ensino religioso confessional é 

prejudicial aos alunos agnósticos ou que adotam crenças minoritárias, mas sem citar as falas. 

 

3.6.2.12 Novo Código Florestal 

 

Essa audiência pública foi a com maior número de referências – oito ao todo – por parte 

dos ministros, apesar de nenhum outro ministro além do relator, Luiz Fux, ter participado.  

As ações diretas de inconstitucionalidade, autuadas sob os números 4.901/DF; 

4.902/DF; 4.903/DF; e 4.937/DF, as três primeiras propostas pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR) e a última pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) questionavam 

diversos dispositivos da Lei n. 12.651/2012, na redação conferida pela Lei n. 12.727/2012, 

notadamente: i) a modificação do regime jurídico de proteção ambiental da Reserva Legal (RL), 

da Área de Preservação Permanente (APP) e a regulação do Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

ii) a regulação da Cota de Reserva Ambiental (CRA). 

O julgamento começou com o voto do relator, Luiz Fux, que votou pela parcial 

procedência da ação direta, tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão 

“realizada após 22 de julho de 2008”, contida nos arts. 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º; e dos arts. 59 

e 60, todos da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). 

Entretanto, fora suspenso, diante do pedido de vista da Ministra Cármen Lúcia, que, 

posteriormente, seguida do Ministro Marco Aurélio votaram também pela parcial procedência, 

mas no termo de seus votos individuais. 

Julgamento novamente suspenso e retomado com votos dos Ministros Edson Fachin, 

Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski julgando 

parcialmente procedente a ação, também nos termos de seus votos. Diferentemente, os 

Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram pela improcedência. 

Durante o julgamento foram analisadas 53 (cinquenta e três) proposições acerca da 

constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal. Houve unanimidade apenas quanto à 

declaração de constitucionalidade dos art. 4º, art. 4º, III, art. 4º, § 6º e incisos, art. 5º, art. 8º, § 

2º, art. 28, art. 44, art. 78-A do Código Florestal. No mais, a decisão sobre as proposições foi 

disputada pelos ministros ponto-a-ponto. O quadro a seguir permite uma melhor visualização 

da quantidade de proposições em que cada ministro saiu vencido. 
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Quadro 6 – Quantidade de votos vencidos por ministro no julgamento das ações de declaração de 

inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal 

 

Ministro 
Proposições 

voto vencido Voto vencido em parte 

Edson Fachin 31 1 

Ricardo Lewandowski 25 6 

Marco Aurélio 25 3 

Luís Roberto Barroso 12 2 

Rosa Weber 11 0 

Cármen Lúcia 9 6 

Luiz Fux 9 0 

Gilmar 5 7 

Alexandre de Moraes 1 4 

Dias Toffoli 0 1 

Celso de Mello 0 1 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Os ministros que tiveram o maior número de votos vencedores foram o Decano, Celso 

de Mello, e Dias Toffoli. O Decano não fez qualquer menção ao termo “audiência pública” em 

sua decisão, mas afirma que seu voto acompanha as divergências abertas pelo Ministro Dias 

Toffoli e que, inclusive, acolhe, em suas razões de decidir, o voto de Toffoli. 

Dias Toffoli, por sua vez, fez menção expressa à realização da “audiência pública”, 

inclusive com citações direta e paráfrases das contribuições trazidas pelos expositores. Assim 

como os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux (Relator). Já os demais Ministros, 

Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski apenas se limitam a fazer alusão 

à sua realização. 

O Ministro Edson Fachin foi, por sua vez, o que teve o maior número de votos vencidos. 

Como se vê, ambos – Fachin e Toffoli – fizeram uso das contribuições advindas das audiências 

públicas e o que os números revelam é que seu uso se deu em sentidos contrapostos. 

O ponto em comum de todas as citações foi a escolha pontual de argumentos voltados a 

confirmar a posição defendida por cada um dos ministros. Não se justifica o porquê aquela 

informação era mais adequada que outra contrária, sua legitimação parece assentar-se no fato 

de ter sido proferido por um especialista no tema e servir aos propósitos do decisor. 
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4 ANÁLISE CRÍTICO-PROPOSITIVA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO STF 

 

A reconstituição das audiências públicas no período de 2009 a 2019 revelou algumas 

contradições e alguns pontos críticos que reclamam medidas de aperfeiçoamento para que esta 

ferramenta realize todo o seu potencial de abertura ao diálogo e de legitimação do processo 

decisório da Corte. 

 

4.1 VELHAS ESTRUTURAS, NOVAS PRÁTICAS  

 

As audiências públicas são uma prática de diálogo inovadora do constitucionalismo 

contemporâneo cada vez mais frequentes na América Latina, a exemplo, do que ocorre no 

Brasil, Argentina e Colômbia, sobretudo, diante de litígios de tipo estrutural que envolvem 

problemas públicos de primeira importância, além de massivas e graves violações de direitos, 

das quais participam não só agentes estatais – habituais participantes dos diálogos 

interinstitucionais – como também representantes da sociedade civil, analisa Gargarella (2016). 

Gargarella (2016) avalia se o sistema de freios e contrapesos é compatível com a ideia 

de diálogo constitucional, tanto em sua versão pura – dos Estados Unidos – como em sua 

vertente desequilibrada em favor do Executivo – a qual se verifica no constitucionalismo da 

América Latina. 

A racionalidade por detrás do sistema de freios e contrapesos idealizado no ordenamento 

jurídico norte-americano baseava-se em uma desconfiança com relação à capacidade dos 

indivíduos de se guiar por suas virtudes cívicas, em nome do bem comum. Assim a 

implementação de mecanismos constitucionais de controle recíproco seriam o modelo ideal de 

autocontenção para preservação da parcela de poder que lhe foi assignada. 

Na América Latina, por sua vez, a importação do modelo norte-americano que se 

constituiu em um cenário de liberalismo político e econômico, voltado a conter a opressão 

mútua entre as diversas facções, é retocado para atender aos interesses das elites locais mais 

afeiçoadas ao liberalismo-conservador, o que importou a destinação de uma parcela maior de 

poder ao Executivo para atuar quando a vontade do povo saísse do controle (Gargarella, 2016). 
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No caso particular do Brasil, o constitucionalismo liberal transplantado para uma 

sociedade sem forte tradição na garantia de direitos individuais basilares, cria ainda obstáculos 

quanto à consolidação do próprio regime democrático que vive em um constante movimento 

pendular entre democracia e autoritarismo, “decorrente do fato de a nossa tradição liberal não 

ter sido capaz de alinhar o Judiciário na estrutura de divisão de poderes”, conforme análise de 

Avritzer (2018, p. 278). 

Duas questões envolvendo o Poder Judiciário são problemáticas no cenário do 

constitucionalismo democrático brasileiro (AVRITZER, 2018, p. 282-283): a primeira é a sua 

organização à margem da soberania democrática, o que também se verifica nos Estados Unidos, 

mas de forma diferente devido à contenção do Poder Judiciário em questões ligadas à estrutura 

de checks and balances; a segunda é a escolha não democrática de seus membros e a rejeição 

absoluta ao controle externo pelos outros poderes. 

Não obstante as particularidades brasileiras, tanto no caso norte-americano, como no 

latino-americano, Gargarella (2016) avalia que o sistema de freios e contrapesos não foi capaz 

de criar afinal mecanismos eficazes de diálogos, mas apenas instrumentos defensivos e 

ofensivos entre os três poderes da república, dentre os quais cita: 

 

o veto presidencial; a possibilidade de eliminar uma norma do sistema, ou de conter 

seus efeitos sobre um caso concreto; bloqueios mútuos entre o Presidente e as 

câmaras; os mecanismos de freio e “esfriamento” de cada uma das câmaras sobre a 

outra; as iniciativas de julgamento político cruzadas. (2016, p. 58) 

 

 Nenhuma dessas ferramentas se presta ao estabelecimento de um diálogo entre as 

instâncias de poder, pois não são capazes de promovê-lo efetivamente, uma vez que não passam 

de mecanismos de controle e reação. 

 Os obstáculos, colocados por Gargarella (2016, p. 64-67), que impedem de chamar de 

diálogo as práticas adotadas pelas supremas cortes decorrem, em síntese: i) da desigualdade 

entre os participantes do suposto diálogo, sobretudo, porque a última palavra é dada por uma 

das partes; ii) do contraste do status social dos integrantes do Judiciário em relação à maior 

parte dos indivíduos que compõe a sociedade – que podem se revelar verdadeiros empecilhos 

ao entendimento mútuo, por questões que vão da linguagem à falta de empatia; iii) da força da 

voz Suprema da Corte no diálogo em relação aos demais, que termina por moldar os pontos de 

vista dos outros participantes, sem que isso decorra de sua autoridade moral, mas da dificuldade 

de se reverter uma decisão tomada por uma corte constitucional; iv) da demora com que as 

cortes tendem a responder às reivindicações da sociedade; v) a influência do dinheiro na política 
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e meios de comunicação que afeta a arena democrática; vi) ausência de mecanismos que 

permitam o povo reagir diante de decisões públicas que considerem erradas ou que urgem serem 

adotadas. 

Uma vez que as soluções dialógicas se relacionam a uma concepção de democracia 

deliberativa, revela-se fundamental a existência de ferramentas – tais como as audiências 

públicas –, que viabilizem o diálogo de forma ampla e inclusiva, em uma lógica distinta da que 

oferece o tradicional sistema de freios contrapesos (GARGARELLA. 2016, p. 43). 

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO NA PRÁTICA DO STF 

 

A investigação das audiências públicas, no período de 2009 a 2019, permitiu a 

identificação de três principais padrões, a saber: i) audiências públicas informativas; ii) 

audiências públicas dialógicas; e ii) audiências públicas conciliatórias. Não existe no RISTF ou 

em quaisquer outras normas uma definição a priori acerca da metodologia ou formato a ser 

seguido para a realização de uma audiência pública; os modelos observados são fruto do 

trabalho dos ministros que vão moldando essa ferramenta segundo suas experiências e até 

mesmo a partir das críticas feitas pela academia. 

No despacho com relação de habilitados e outras providências para a audiência conjunta 

sobre “Bloqueio judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet”, a 

reformulação da metodologia, a partir de críticas pode ser deduzido do uso de citações de 

trabalhos de acadêmicos, nos quais se crítica a ausência de perguntas e diálogo durante às 

sessões.  

Está expresso no edital de convocação que a abertura ao diálogo, por meio da 

estipulação de um momento ao final de cada sessão – denominado espaço dialogal –  para 

realizar de perguntas, dirimir dúvidas e debater questões colocadas durantes as exposições, 

baseou-se nas observações feitas por Godoy, em sua tese de doutorado, na qual afirma que 

“perde-se o sentido da abertura dialógica do Supremo Tribunal Federal, esvaziam-se as 

inovações normativas e transforma-se um desejável diálogo em mera retórica formal de oitiva 

e participação” (2017, p. 206 apud BRASIL, 2017d, p. 3), e pelo professor Conrad Hübner 

Mendes (2013, p. 163 apud BRASIL, 2017d, p. 3):  

 



130 
 

[...] [s]e a corte não é livre para claramente questionar os argumentos dos 

interlocutores e a convidar a produção de respostas adicionais, nem tampouco para 

imaginar argumentos que não foram trazidos, bem como se o processo é desenhado 

mais de um modo ritualístico e adversarial do que de uma maneira interativa e aberta, 

o papel da corte como deliberador drasticamente se enfraquece. 

 

O criticado padrão informativo de audiência pública, entretanto, abarca a maior parte 

das audiências públicas realizadas no período analisado. 

A adoção desse formato é anterior à regulamentação do instituto no RISTF. Quando o 

Ministro Ayres Brito, relator da ADI n. 3.510-0/DF, convoca a primeira audiência pública 

realizada pelo STF no tema da “pesquisa com células-tronco embrionárias”, realizada em 20 de 

abril de 2007, a metodologia seguida durante a diligência “tinha cunho meramente informativo, 

ilustrativo, sem qualquer possibilidade de contradita ou convencimento entre as partes (VALLE 

et al, 2012, p. 68) 

Naquela ocasião, embora houvesse previsão legal para adoção do instituto na Lei n. 

9.868/1999, não havia no regulamento do tribunal dispositivo disciplinando o procedimento, o 

relator, então, optou por seguir o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, casa com larga 

tradição na realização de audiências públicas. 

Nas audiências públicas da Câmara dos Deputados são permitidas a interpelação do 

expositor pelos deputados, bem como a réplica e a tréplica, sendo vedado ao orador dirigir 

perguntas a quaisquer dos presentes. Durante a realização dessa audiência pública, o Ministro 

Ayres Brito seguiu o protocolo, vetou o debate entre os participantes, contudo, ao final da sessão 

os ministros puderam fazer perguntas aos especialistas, com oportunidade de contradita em 

igual tempo. 

As audiências públicas de cunho informativo buscam qualificar o processo decisório 

por meio da agregação de informações; não se destinam ao entendimento mútuo entre os 

participantes; portanto, não se pode defini-las propriamente como um mecanismo de prática 

dialógica. Seus resultados poderiam ser igualmente alcançados pela submissão de memoriais 

por amici curiae; contudo, têm a vantagem de colocar diante dos olhos do público presencial e 

virtual questões relevantes ainda numa fase pré-decisional23. Embora o Tribunal possa colher 

os efeitos dessas audiências a partir da reação da opinião pública, está longe de ser um modelo 

que contribua com a noção de diálogo democrático. 

 
23 O processo deliberativo das cortes seguem 3 fases: pré-decisional, decisional e pós-decisional “A fase pré-

decisional é aquela na qual a tarefa deliberativa consiste na promoção de uma contestação pública sobre o 

caso”. (GODOY, 2017, p. 205)  
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Conforme anteriormente observado, a crítica a esse modelo exclusivamente expositivo, 

mais recentemente importou a revisão da metodologia para o fim de incluir um espaço de 

diálogo ao final de cada sessão, com perguntas para os expositores e entre estes. Até o momento 

o STF experimentou esse modelo apenas em três ocasiões: a primeira, foi durante audiência 

sobre “bloqueio judicial de serviços de troca de mensagens por meio da internet” (2017); 

depois, no tema “direito ao esquecimento na esfera civil” (2017); por último, na “interrupção 

voluntária da gestação” (2018). 

 

Quadro 7 – Audiência públicas dialógicas 

 

Tema 
Nº de 

participantes 
Natureza do tema Duração 

Tempo 

destinado ao 

diálogo  

Direito ao esquecimento na esfera civil 16 
Técnica e com 

relevância social 
6 horas 15 minutos 

Bloqueio judicial de serviços de troca de 

mensagens por meio da internet 
30 Técnica 12 horas 156 minutos 

Interrupção voluntária da gestação 59 Relevância social 20 horas 86 minutos 

Fonte: A Autora (2020). 

 

 A adoção dessa metodologia diferenciada poderia suscitar questionamentos quanto à 

viabilidade do ponto de vista da quantidade de participantes, da natureza do tema e do tempo 

demandado. No entanto, essas três ocorrências demonstram que a abertura desse espaço de 

interação entre os participantes pode se dar tanto em audiências técnicas, com um número 

menor de participantes e, portanto, menos longas, como em procedimentos complexos com um 

número elevado de participantes, marcadas por forte dissenso moral, que por óbvio demandam 

mais horas de trabalho da Corte.  

 A vantagem da adoção de métodos dialógicos está em favorecer o intercâmbio de visões, 

o qual também pode ser obtido a partir de uma metodologia conciliatória, na qual as partes são 

incentivadas a construir a solução para o seu conflito. Essa metodologia é ideal diante de 

controvérsias envolvendo entes políticos, pois ainda que haja previsão constitucional para o 

STF decidir tais questões, vez que é investido no papel guardião dessas normas e valores, a 

questão do déficit democrático e da separação de poderes sempre vêm à tona, ante à autonomia 

e o revestimento democrático dessas pessoas jurídicas.  
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 Esse viés conciliatório foi claramente observado durante a audiência pública sobre 

“conflitos federativos entre os Estados e a União”, dentre as caraterísticas que se destacam dessa 

audiência, cita-se: i) o número ínfimo de expositores, sete apenas; ii) a duração, apenas 3 horas; 

iii) o rol restritíssimo de participantes, somente representantes de órgãos e entes público; iv) a 

realização de perguntas por parte do Ministro Luiz Fux, o que é incomum em sua prática; e, por 

fim, mas de extrema importância v) a ausência de diálogo entre os participantes. 

Restou claro que o relator pretendia uma autocomposição, contudo, não criou condições 

para que naquele momento as partes interessadas pudessem em igualdade de condições dialogar 

entre si. Além de não ter havido oportunidade de interação com perguntas, réplicas e tréplicas 

entre os participantes, verificou-se uma assimetria de participação, pois, enquanto o tempo de 

fala para cada expositor foi de cerca de 15 (quinze) minutos, o Secretário do Tesouro Nacional, 

representante da União, teve 1 (uma) hora de fala.  

A audiência pública “conflitos federativos entre os Estados e a União” foi realizada no 

ano de 2019 e o STF já havia experimentado suas primeiras iniciativas de ampliação do diálogo. 

Contudo, o Ministro Luiz Fux optou por não adotar esse expediente. A escolha de um ou outro 

modelo a princípio parece estar mais associada à personalidade do ministro que convoca do que 

a um processo racional que leve em consideração as particularidades do caso concreto ou o 

resultado que se pretende alcançar com a realização da audiência.  

As experiências dialógicas, por exemplo, encontraram vez nas mãos da Ministra Rosa 

Weber –que costuma estar presente nas audiências realizadas por seus pares – e uma vez com 

o Ministro Dias Toffoli que já tinha por hábito a realização de perguntas e intervenções durante 

as exposições. 

 

4.3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO STF: PONTOS CRÍTICOS E ALTERNATIVAS AO 

APRIMORAMENTO 

 

A regulamentação do instituto das audiências públicas no RISTF baseou-se inicialmente 

nas primeiras experiências da Corte: “uso terapêutico de células troncos embrionárias”, 

“importação de pneus”, “antecipação terapêutica do parto de feto anencefálico”. 

Nessas três audiências públicas houve o predomínio das seguintes características: a 

finalidade informativa, a participação restrita às partes da ação, amigos da corte e convidados 

do relator, ausência de motivação quanto à seleção dos expositores, preferência por discursos 
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técnicos e/ou científicos, a organização polarizada das posições defendidas, a possibilidade de 

indagação pelos ministros e a vedação ao debate entre participantes. 

No entanto, algumas das disposições da Emenda Regimental nº 29/2009, trouxeram 

avanços ao procedimento: o comando de ampla divulgação da convocatória, não apenas atende 

ao dever de publicidade, como também serve de meio de ampliação do universo de interessados; 

a limitação da participação ao tema ou questão em debate, a fim de manter a organização dos 

trabalhos; a transmissão pelo rádio e televisão e disponibilização das notas taquigráficas que 

dão maior transparência dos trabalhos à sociedade. 

Por outro lado, a garantia das diversas correntes de opinião sob um viés binário – 

opositores e defensores – não reflete a realidade dos conflitos envolvendo questões 

constitucionais, cuja complexidade pode demandar respostas multifatoriais e sistêmicas.  

De modo geral, trata-se de uma norma minimalista que confere muita discricionariedade 

ao ministro que convoca a audiência pública, competindo-lhe unilateralmente: a seleção dos 

participantes, a definição da ordem dos trabalhos, a distribuição do tempo de fala e a resolução 

dos casos omissos. 

Segundo Gargarella (2016, p. 71), o principal problema dessa nova ferramenta dialógica 

está justamente nesse aspecto discricionário pelo qual as supremas cortes do Brasil, Argentina 

e Colômbia decidem convocar as audiências pública. Não é possível precisar quando, em quais 

casos, e por que razões se utilizam delas no seu processo. deliberativo. 

O minimalismo do RISTF oportuniza uma alta margem de discricionariedade, que pode 

colocar em xeque o procedimento no que se refere à sua consistência interna, bem como 

dificulta o controle social. Diante disso, faz-se necessária a reflexão sobre os principais 

problemas identificados ao longo da pesquisa empírica, a fim fortalecer seu caráter 

democrático.  

 

4.3.1 Poderes convocatórios 

 

Os poderes convocatórios têm relação direta com a definição da agenda da corte. Como 

já explicitado no subcapítulo 2.1, a decisão de convocar audiência não é, em si, democrática, 

pois é tomada individualmente, não sendo, portanto, a expressão de um consenso do tribunal.  

Se a ideia de diálogo tem como função estabelecer o entendimento mútuo entre estado, 

governo e sociedade sobre questões constitucionais relevantes; é problemático que a definição 
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da agenda de audiências públicas se restrinja ao relator ou presidente do STF, os quais a esse 

respeito tem poder de decisão discricionário e irrecorrível. Recai-se no mesmo problema 

observado quanto ao plebiscito e ao referendo, nos quais se afastou a iniciativa do povo para a 

convocação. Os três são instrumentos de participação direta, cuja iniciativa para utilização não 

se encontra à disposição da sociedade. 

A possibilidade de convocação de audiências públicas para discutir temas que tenham 

sido levados ao STF, a partir da provocação do povo, cria condições para debates que reflitam 

as expectativas da sociedade, contudo, esta não pode se dar de forma individualizada, pois os 

debates constitucionais não podem se dar em torno de questões particularizadas. 

Assim, acredita-se que uma alteração regimental que inclua um dispositivo para a 

provocação do debate em um modelo similar à iniciativa popular – instituto por meio da qual a 

população pode apresentar projetos de lei, desde que “subscrito por, no mínimo, um por cento 

do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles” (art. 62, § 2º da Constituição Federal). 

Acredita-se que tal medida poderia inclusive fomentar a participação de movimentos 

sociais e de cidadãos, cuja participação se aferiu foi muito inferior à das demais categorias de 

participantes. Essa aposta baseia-se na hipótese de que poderiam estar mais identificados com 

a agenda proposta se pudessem participar de sua definição. 

Também não se afigura adequada a restrição à convocação ao ministro relator ou ao 

presidente do tribunal, quando dentre os demais ministros é possível haver algum que tenha a 

ter interesse em receber inputs da sociedade, dada a natureza colegiada dos provimentos do 

STF. 

Outro problema identificado durante a realização das audiências foi a baixa adesão dos 

ministros, o que poderia ser contornado se a convocação de uma audiência fosse submetida ao 

crivo do colegiado, pois acredita-se que essa medida importaria a organização de audiências 

com temas relevantes ao menos para a maioria dos ministros. 

Ademais favoreceria a reunião de temas correlatos, tal como ocorreu na audiência sobre 

“Bloqueio judicial de serviços de troca de mensagens por meio da internet”, organizada pelos 

Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. 

A tomada de decisão colegiada quanto à convocação de audiências públicas poderia se 

aproveitar de mecanismos já utilizados pela corte, como o plenário virtual24 – sistema por meio 

 
24 STF. Entenda o Plenário Virtual do STF. 27 fev. 2017. Disponível em: 

https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&id

Conteudo=337069. Acesso em: 06 jun. 2020. 

https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=337069
https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesClipping.php?sigla=portalStfDestaque_pt_br&idConteudo=337069
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do qual os ministros decidem se determinada matéria apresenta ou não repercussão geral, num 

prazo máximo de vinte dias – de modo que não reclamaria grandes investimentos. 

Por fim, outra métrica para a decisão convocatória poderia ser o número de processos 

sobrestados em âmbito nacional, os quais revelam de forma objetiva a amplitude da repercussão 

social de determinado tema. O que inclusive poderia ser incluído como parâmetro de 

convocação de audiência pública mediante alteração regimental. 

 

4.3.2 O ato convocatório 

  

Uma vez superada a questão da definição do tema que se considere relevante, outro 

elemento que falta, em geral, às convocatórias é a definição de objetivos. Isso inclui informar 

que pontos precisam ser esclarecidos, como: as informações colhidas serão incorporadas à 

decisão; se a audiência pública em questão subsidiará um caso em concreto; ou se o que se 

pretende é colher informações em abstrato, que segmentos da sociedade a corte considera que 

a participação seja relevante; quais critérios serão usados na habilitação, etc. 

Quanto mais informada e arrazoada é a convocatória maior será o potencial de adesão 

da sociedade civil. De acordo com Arimatea (2019, p. 53), que analisou a participação da 

comunidade em consultas e deliberações públicas em questões envolvendo alocação de recursos 

públicos na saúde, “[o] engajamento também depende da capacidade de compreender e 

formular asserções diante de temas”.  

Ainda segundo esse autor (2019, p. 101), a participação popular com nível de 

engajamento elevado demanda um processo informativo aprimorado, a partir do qual 

participantes que inicialmente não estariam motivados ou capacitados a contribuir, recebem 

treinamento ou esclarecimentos necessários para participar do processo decisório. 

Uma participação mais ativa reclama, portanto, um edital que deixe claro quais são os 

objetivos da corte com a realização da audiência pública, quais são os pontos controvertidos e 

os quesitos para os quais pretende receber inputs da sociedade e dos demais órgãos e entidades 

públicas. 

Outrossim, o exercício de traçar objetivos e justificar decisões ajuda muito na definição 

de procedimentos consistentes. Isto é, com coerência interna em questões como tempo de 

duração, número de participantes, tempo de fala, metodologia e perfil dos expositores. Tornam 
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também transparentes os processos de escolha que ajudam no reconhecimento externo da 

própria equidade do procedimento.  

Em suma, ferramentas de abertura à participação social precisam de critérios objetivos, 

consistentes, transparentes e, principalmente, inteligíveis. A definição do que será debatido em 

uma audiência pública é um primeiro obstáculo ao diálogo, quando a delimitação do tema e dos 

quesitos se dá a partir de uma linguagem exclusivamente técnica, essa medida, por si, já afasta 

a iniciativa de participação de pessoas que embora atingidas em sua esfera individual, são leigas 

e, portanto, não se sentem capazes de discutir a questão nos termos propostos. 

A linguagem e os rituais de uma corte superior podem ser intimidadores mesmos para 

indivíduos com grau de formação mais elevado. Durante a audiência pública sobre “bloqueio 

judicial de serviços de trocas de mensagens por meio da internet” em que a Ministra Rosa 

Weber percebendo que o expositor se sentia um pouco constrangido, fez questão de afirmar 

“[...] fico feliz de ver um cidadão brasileiro interpretando a Constituição. A Constituição é de 

todos nós e, consequentemente, a interpretação que fez, na sua visão, é absolutamente adequada 

e apropriada” (BRASIL, 2017f, p. 396-397). 

 

4.3.2.1 Definição da metodologia aplicável a cada audiência 

 

No ordenamento argentino, a questão da definição da metodologia se dá de forma 

diferente do que acontece no Brasil; a norma daquela Corte Suprema prevê três tipos de 

audiências públicas: i) informativa: para ouvir e interrogar as parte sobre aspectos do caso a 

decidir; ii) conciliatória: dedicada a autocomposição e iii) ordenatória: que tem por objetivo 

tomar medidas que permitam organizar o procedimento e melhorar a tramitação da causa 

(BENEDETTI e SÁENZ, 2016). 

O procedimento das audiências públicas realizadas pela Suprema Corte Argentina, é 

disciplinado na Acordada 30/2007 (ARGENTINA, 2007), ademais de definir a priori as 

finalidades para as quais se realizam audiências públicas, determina que esta já venha definida 

no ato convocatório.  

Nas audiências informativas, participam as partes, podendo indicar advogados, e 

eventualmente, os amigos da corte, o tempo de fala é de 20 (vinte) minutos e um resumo da 

exposição deve ser submetido ao tribunal até 48 (quarenta e oito) horas da diligência. 
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Nas audiências conciliatórias cada parte deve preparar um resumo por escrito de suas 

pretensões e defesas atualizadas, o qual deve ser submetido ao tribunal até 48 (quarenta e oito) 

horas da celebração. 

Em audiências ordenatórias, os resumos escritos deverão expressar suas opiniões sobre 

os pontos estabelecidos pelo tribunal no ato da convocatória para o fim de organizar o 

procedimento. 

De acordo com Benedetti e Sáenz (2016), todas elas possuem caráter deliberativo, com 

intercâmbio de posições e pontos de vista entre juízes e participantes; de acordo com a regra 11 

da Acordada 30/2007, os juízes podem livremente interrogar os advogados sem que isso 

importe qualquer tipo de pré-julgamento.  

Apesar de haver uma delimitação prévia de metodologias, isso não impediu que aquele 

tribunal desenvolvesse pela prática um quarto tipo de audiência pública: audiências de 

supervisão, voltadas a verificar e controlar de forma pública o cumprimento de uma decisão 

final ou cautelar (BENEDETTI E SÁENZ, 2016). Distinguem-se, portanto, daquelas 

informativas, que seriam aplicadas numa fase pré-decisional, enquanto as de supervisão seriam 

convocadas em uma fase pós-decisional. 

Tal como acontece na norma do STF, o regramento argentino desse procedimento é de 

natureza minimalista, contém apenas 11 (onze) disposições, relegando alta margem de 

discricionariedade aos magistrados. Um relevante ponto de diferença reside nos poderes 

convocatórios: enquanto no Brasil isto se dá pela manifestação do relator da ação ou pelo 

presidente do tribunal, sem a necessidade de busca pelo consenso no interior da corte acerca da 

relevância do tema (SOMBRA, 2015 apud BENEDETTI E SÁENZ, 2016); na Argentina a 

convocatória demanda a concordância de três juízes dos sete que compõem a Corte Suprema. 

O RISTF não estabeleceu a priori um ou mais modelos fechados de metodologia de 

audiências públicas, o que confere maior flexibilidade ao ministro que convoca para adaptá-las 

às reais necessidades do caso concreto (VALLE et al, 2012, p. 114). Isso significa que o 

ministro que convoca tem liberdade de escolha quanto: à definição da agenda; ao perfil de 

participantes, direcionando convites e fixando critérios prévios de habilitação; à quantidade de 

participantes; à seleção dos pontos de vista que terão vez nessa arena; à distribuição dos tempos 

de fala; à autorização de debates durante a audiência; à adoção de mecanismos alternativos de 

participação. 

Causa estranheza que numa ferramenta associada a uma ideia de democracia 

participativa, o procedimento esteja concentrado nas mãos do relator que decide 

unilateralmente sobre cada aspecto do trabalho, sem oportunidade de recurso por parte dos 
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interessados. Diante disso é preciso indagar como adaptar novas práticas dialógicas em 

estruturas que não são tradicionalmente democráticas?  

Não ter modelos abstratos de audiência pública tem a vantagem da flexibilidade, no 

entanto, o exercício da discricionariedade sem a devida fundamentação que justifique as 

escolhas sobre cada aspecto da audiência pública – antes, durante e depois – pode trazer 

problemas de integridade e coerência ao procedimento com reflexos na legitimação da decisão 

final.  

Streck (2016) explica que integridade e coerência são vetores principiológicos pelos 

quais todo o sistema jurídico deve ser lido e funcionam como barreiras ao voluntarismo judicial. 

A integridade impõe ao decisor o dever de construir seus argumentos de forma integrada ao 

conjunto do Direito. A coerência impõe o dever decidir igualmente casos idênticos, ou seja, 

mesma situação, mesmo tratamento. 

Compreender o procedimento das audiências públicas sob esses dois princípios 

incorporados ao Código de Processo Civil em 2015, implica a necessidade não de estabelecer 

modelos fechados de audiências públicas, mas sim de definir critérios objetivos a serem 

seguidos a fim de que situações iguais recebam tratamentos equivalentes, se assegure a 

compatibilidade entre cada aspecto do procedimento, bem como sejam garantidas as condições 

de um diálogo democrático. Sem isso, a decisão final não alcançará a tão buscada legitimação 

democrática, não passando, portanto, de mera medida retórica. 

Com a relação à estruturação da audiência pública, isso dependerá dos objetivos para os 

quais se convoca a referida diligência os quais podem ser, por exemplo: ampliar e diversificar 

a participação a fim de incorporar em maior escala as expectativas de direito da sociedade 

quando diante de dilemas morais, obter informações que auxiliem na resolução de temas 

complexos, buscar a autocomposição para a pacificação de conflitos politicamente sensíveis. 

A partir da definição de objetivos é possível delinear já no ato convocatório o formato 

a ser seguido: expositivo, dialógico, conciliatório etc. Essa racionalização do processo decisório 

é a chave para uma maior coerência do procedimento em si. Pois, a definição de critérios de 

habilitação, número de expositores, tempo de fala, perfil de participantes, duração das 

audiências depende diretamente da delimitação do tema e dos objetivos. 

Vale consignar que no Brasil ainda não se realizou nenhuma audiência pública voltada 

a acompanhar a implementação de decisões judiciais. Tal ferramenta seria útil, em especial, 

para aquelas que alteram, corrigem ou implementam uma política pública, dadas as dificuldades 

envolvidas na sua execução, conforme assinala Barcellos (2018, p. 254), as quais, por vezes, 
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ademais de exigirem a ação concertada entre diversos órgãos públicos, precisam 

constantemente de ciclos de avaliação e reavaliação quanto aos resultados alcançados.  

Barcellos (2018, p. 261) defende a existência de um dever constitucional de 

monitoramento das políticas públicas, em especial, porque diante da limitação de recursos 

disponíveis, a concretização de determinados direitos fundamentais, importa, por consequência, 

a limitação de outras liberdades e direitos. Assim a consecução de uma política pública durante 

seu ciclo de existência deve contar com uma etapa de verificação da conformidade quanto aos 

parâmetros iniciais, avaliação quanto à sua continuidade, alteração ou até mesmo seu fim. 

Decisões judiciais nem sempre serão suficientes à plena realização de políticas públicas, 

conforme alertado por Barcellos (2018, p. 263). As audiências públicas de supervisão, no 

entanto, podem funcionar como uma ferramenta adequada à construção de soluções 

alternativas, ao fomento do debate social em torno do tema, enfim, para lançar luzes sobre 

problemas de ordem sistêmica e multifacetária. 

 

4.3.2.2 Participantes: definição do perfil, convites da Corte e critérios de habilitação 

 

Alguns atos convocatórios analisados delimitavam o perfil dos participantes que teriam 

vez durante a audiência pública, sem, contudo, ser este um critério vinculante, de sorte que, 

restou demonstrado, que nem sempre há uma identificação completa entre o perfil requerido e 

as categorias convidadas e habilitadas a pedido. 

A presença dessa informação acerca de quem são as pessoas com que a corte deseja 

dialogar ou, apenas, ouvir é relevante ao controle social, pois é possível relacioná-la a outros 

elementos da convocatória, como seus objetivos (se declinados), a natureza do tema, os quesitos 

a serem debatidos (quando são estabelecidos), para o fim de se avaliar a coerência interna do 

procedimento. 

Por outro lado, a definição de um perfil a priori pode inibir a participação de pessoas 

que teriam a contribuir com pontos de vistas não vislumbrados num primeiro momento pelos 

ministros. Dessa forma, a possibilidade de habilitação justificada de pessoas fora desse desenho 

inicial seria uma medida interessante, para equilibrar os imperativos de transparência e 

coerência. 

Problema já suscitado ao longo do trabalho refere-se aos critérios de habilitação: quem 

participa? Por que participa? Quem não participa? A adoção de critérios e requisitos para a 
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seleção de participantes não é uma prática comum entre os ministros que já convocaram 

audiência públicas no STF, tampouco a divulgação da lista de pessoas que tiveram seus pedidos 

indeferidos ou a divulgação das justificativas que embasaram a decisão habilitatória.  

Nos casos em que há algum exercício de justificação acerca do deferimento ou não de 

pedidos, o critério da representatividade ao lado do notório conhecimento são os que se 

destacam. 

O critério da representatividade oferece algumas dificuldades. A primeira delas é 

apresentada por Valle et al (2012, p. 115) que questiona se este é suficiente ou mesmo 

necessário para definir a participação de um expositor em determinados temas. Embora em 

dilemas morais a escolha de indivíduos que representem este ou aquele segmento da sociedade 

faça sentido, o mesmo não se passa na escolha de especialistas que irão debater de forma mais 

objetiva matérias de cunho técnico (VALLE et al, 2012, p. 115). 

A segunda dificuldade está em definir que segmentos da sociedade serão afetados pela 

eventual decisão e quem são seus representantes legítimos. O STF já adotou como critério de 

seleção o de representação mais ampla, contudo, isso pode acabar por excluir do processo 

minorias e grupos vulneráveis, na maioria das vezes menos organizados. 

A terceira dificuldade da representatividade é quanto à accountability, por vezes 

representantes se autonomizam em relação aos seus representados, o que tem provocado nas 

democracias contemporâneas o denominado déficit de representação. Diante disso, em alguns 

países como a Itália e Suécia surgem iniciativas de grupos de cidadãos de vincular a vontade de 

seus representantes. O partido sueco Demoex obriga que seus parlamentares votem nas 

deliberações da câmara segundo a vontade de seus membros colhida on line previamente. Já na 

Listapartecipata da Itália, os indivíduos por meio de telefone, internet e até correspondência 

tomam decisões que vinculam seus membros parlamentares de assembleias regionais, aqueles 

que votarem de forma contrária perdem seus mandatos. (FARIA, 2012, p. 46-47 apud RORIZ, 

2018, p. 194). 

O reconhecimento da legitimidade daquele que se intitula como representante de 

determinada coletividade é problema complexo, sobre o qual o STF deve refletir de forma 

profunda, pois é preciso garantir o engajamento de uma amostra representativa da população, 

com especial atenção para as minorias e grupos vulneráveis, que tendem a estar menos 

organizados e mais alijados dos processos políticos. 

Além das questões já relatadas, outro desafio a ser superado é a da garantia da 

diversidade de participação, em especial, em matérias de ordem política ou de relevância social, 

a fim de que todas as intervenções, e não apenas as de status técnico ou científico, sejam 
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legitimamente consideradas, pois a validade de um argumento em matéria constitucional a 

depender da situação concreta deve ser lida de diferentes primas e não exclusivamente ser 

baseada em verdade científica. 

O exame das convocatórias e do perfil de participação revelam uma clara preferência da 

corte pela oitiva de agentes públicos – políticos e burocratas – e representantes de instituições 

da sociedade sem fins lucrativos. Contudo, verificou-se, ainda que em menor escala, a 

participação de pessoas sem qualificação técnica que contribuíram para demonstrar a realidade 

fática por meio do relato de suas experiências individuais, como nas audiências da 

“judicialização da saúde”, da “lei seca” e da “proibição do uso de amianto”. 

A pesquisa demonstrou que há pouca diversidade no rol de participantes de audiências 

públicas. Os movimentos sociais e os cidadãos – não representantes das demais categorias – 

tiveram a menor expressão em termos de participação. A ampliação desse leque é importante 

porque contribui para que todos os trade-offs que estejam em jogo sejam explicitados, mas, por 

outro lado, a presença progressiva de movimentos sociais – nessa pesquisa considerados grupos 

com uma pauta específica – e cidadãos, em detrimento das demais categorias, podem aumentar 

a tendência a discursos particularizados que não levam em consideração a visão do todo. 

Essa preocupação com o viés individualista de algumas intervenções é relevante, pois a 

participação desequilibrada de valores individuais podem atuar em detrimento da construção 

de interesses coletivos, no entanto, não se pode desconsiderá-las, o que reforça a crença de que 

é importante selecionar participantes das diversas categorias presentes na sociedade. 

 

4.3.3 O papel dos ministros nas audiências públicas 

 

Seguindo na análise dos pontos críticos do procedimento, um ponto que requer atenção 

é quanto ao papel desempenhado pelo ministro que preside a diligência: este deve se revestir 

antes na função de coordenador do diálogo, do que na de destinatário das exposições, pois o 

bom diálogo pressupõe o entendimento mútuo entre todos os participantes e não 

exclusivamente na tentativa de persuasão, daqueles que proferirão a decisão final.  

O ministro que convoca uma audiência pública atua como mediador e deve cuidar para 

que durante a discussão de questões constitucionais sensíveis haja representação da diversidade 

de cidadãos e organizações com igual oportunidade fala. 
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Outros dois pontos sensíveis já tangenciados anteriormente, no que se refere à 

participação dos ministros, são a baixa adesão presencial e a falta de perguntas dirigidas aos 

participantes da audiência pública. 

No processo deliberativo do STF, a formação de decisões colegiadas é resultado da 

soma dos votos individuais de cada um dos onze ministros, uma “colcha de retalhos” – 

especialmente em casos controversos – conforme denuncia Mendes (2016). Se o modelo de 

deliberação é o do colegiado impróprio (2018), no qual a posição de cada ministro assume 

maior peso, de modo que o acórdão pode ser aprovado por maioria, com espaço para as 

divergências minoritárias, evidencia-se a importância da participação dos ministros nas 

audiências públicas, não só para ouvir, mas também fazer suas perguntas e esclarecer os pontos 

que lhe pareçam obscuros na solução do caso e quem sabe ser convencido pelos argumentos 

apresentados. 

Aqui se levanta um outro problema observado: a baixa frequência com que os ministros 

dirigem perguntas aos participantes, apenas em 7 (sete) das 25 (vinte e cinco) audiências 

analisadas, os ministros fizeram perguntas aos participantes. Perde-se a oportunidade de 

aprender com o conhecimento dos expositores, de dirimir dúvidas ou contrapor os argumentos 

apresentados.  

Talvez haja uma compreensão de que isso violaria a imparcialidade do julgador. 

Contudo, essa crença não deveria prosperar, tendo em vista que o fundamento dessas audiências 

são processos objetivos e o papel do magistrado que preside a diligência deveria ser encarado 

como o de um mediador organizando as exposições e cuidando para que se possa extrair o 

máximo de informações e contribuições dos participantes. 

 

4.3.4 Arenas virtuais de participação 

 

 O lugar das audiências públicas, analisado ao longo do capítulo 3, possui dois principais 

aspectos que poderiam ser resolvidos por meio do recurso às novas tecnologias de comunicação, 

quais sejam: a limitação do espaço físico e o distanciamento do STF, ante à dimensão 

continental do país. 

A utilização de recursos tecnológicos em procedimentos instrutórios não é algo estranho 

ao ordenamento jurídico brasileiro, o Código de Processo Civil em seu art. 385, § 3º que cuida 
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do depoimento pessoal autoriza o uso de videoconferência  ou outro meio de transmissão de 

sons e imagens em tempo real. 

Contudo, a experiência de participação por meios eletrônicos é pouco desenvolvida no 

âmbito do STF, veja que mesmo o uso de mecanismos alternativos de participação nos cinco 

casos mencionados no subcapítulo 3.4, nenhum deles se valeu de tecnologia que permitisse a 

participação de expositores ou o envio de questionamentos do público presente ou virtual, em 

tempo real25. 

Faria (apud RORIZ, 2018, p. 195-196) aponta que alguns grupos de pesquisadores tem 

se esmerado em desenvolver ferramentas digitais de participação que prometem a superação ou 

minimização dos obstáculos de tempo, espaço e escala, cita, como exemplo, a plataforma de 

deliberação coletiva digital desenvolvida pelo Centro de Inteligência Coletiva do 

Massachussetts Institute of Technology (MIT) dos Estados Unidos, o Climate CoLab voltado 

ao debate do complexo tema da mudança climática. Por meio dessa ferramenta, os participantes 

puderam inserir propostas, argumentar contra ou a favor das proposições e votar. 

A Câmara dos Deputados nesse ponto está na vanguarda com seu portal e-democracia26, 

criado em 2009 para facilitar a interação dos cidadãos com os deputados federais. O portal 

disponibiliza três ferramentas: (i) “Audiências Interativas”, na qual se pode acompanhar ao vivo 

audiências ou reuniões transmitidas pela internet, além de interagir com os participantes 

presenciais e virtuais; (ii) “Wikilegis”, que permite a edição e aprimoramento de textos 

normativos, artigo por artigo, com a colaboração de outros participantes virtuais; e (iii) 

“Expressão”, onde se pode dar opiniões sobre assuntos que afetam a vida dos cidadãos e discutir 

soluções com autoridades e outros participantes. 

É interessante para esta pesquisa especialmente o recurso às “Audiências Interativas”, 

ferramenta cujos objetivos são a ampliação do alcance do debate das comissões e a interação 

com a sociedade. Funciona por meio de vídeo-chat no qual qualquer cidadão tem a oportunidade 

de comentar, dar sugestões, fazer perguntas que são lidas ao expositor pelo deputado que 

preside a sessão ou simplesmente assistir aos debates nas Comissões. 

A audiência pública interativa possui um ambiente de chat, destinado à conversa entre 

os participantes virtuais e um de perguntas, no qual são postados questionamento dirigidos às 

autoridades presentes fisicamente em audiência. No setor de perguntas os próprios participantes 

 
25 Vale consignar que a adoção de sessões virtuais pelo STF durante esse período de pandemia causada pela 

COVID-19 pode ser um passo no caminho da adoção de novas tecnologias que favoreçam a participação 

remota. 
26 BRASIL. Câmara dos deputados. Portal e-democracia. Disponível em: https://edemocracia.camara.leg.br/. 

Acesso em 10 abr. 2020. 

https://edemocracia.camara.leg.br/
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votam acerca da relevância das perguntas enviadas a fim de ordená-las. Há ainda um recurso 

que facilita a consulta das respostas dadas pelas autoridades. 

Ademais de ampliar a oportunidade de participação, os recursos tecnológicos também 

contribuem para uma maior interação do espectador, por meio do envio de perguntas no 

ambiente virtual, permitindo-o abandonar a postura passiva diante do debate, 

Reconhece-se, no entanto, que o acesso à internet não é um privilégio de todos, de forma 

que ainda que as arenas virtuais sejam um mecanismo relevante, não resolve o problema das 

comunidades e indivíduos cuja vulnerabilidade social27 os impede de se fazer representar, direta 

ou indiretamente, em qualquer arena pública. 

 

 4.3.5 Os efeitos das audiências públicas 

 

Voltando ao problema da discricionariedade, verifica-se que, uma vez convocadas as 

audiências públicas, não se sabe o peso que será dado às intervenções de seus participantes nas 

razões de decidir dos ministros e, como já alertara Valle et al (2012. p. 121), uma deliberação 

verdadeiramente democrática deve refletir os resultados obtidos durante a diligência em seu 

razoamento.  

O fato de ser convocada sem a concordância de outros ministros reflete-se na baixa 

adesão às informações ali transmitidas (SOMBRA, 2017). Outra dificuldade verificada é quanto 

à ausência de qualquer tipo de constrição a que os ministros dialoguem em suas razões de 

decidir com as contribuições e informações colhidas durante as audiências públicas, seja para 

acolhê-las, seja para refutá-las. Em última análise, fica a critério dos ministros decidir se levarão 

ou não em consideração as intervenções dos participantes da audiência pública. 

O que se verificou na prática do STF é que não se extrai das audiências públicas um 

consenso. As informações e contribuições levadas à Corte pelos participantes não passam pela 

etapa de filtragem e sintetização, para, posteriormente, serem enfeixadas em torno de uma 

proposição específica.  

As exposições, mesmo quando convertidas em relatórios, ficam à disposição dos 

ministros e os argumentos são pinçados conforme a conveniência para embasar suas razões de 

 
27 Esse problema do acesso à internet veio à tona durante esse período de pandemia causada pela COVID-19, 

em que diversos indivíduos em situação de profunda vulnerabilidade social tiveram dificuldades de acessar 

serviços disponibilizados pelo Estado, tais como, a renda emergencial e o ensino público à distância. 
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decidir ou quando menos as audiências são referenciadas de forma genérica, como um mero 

argumento retórico de legitimação. 

De modo geral, a referência às audiências públicas nos votos dos ministros é pouco 

frequente, mas quando ocorre não há um exercício de argumentação e contra-argumentação 

entre as contribuições dos expositores, a seleção desse ou daquele argumento também não é na 

maioria das vezes justificada, pelo contrário, a escolha, quase sempre, recai sobre o argumento 

que corrobora a posição do ministro, o que leva a concluir que da audiência pública não se 

extrai uma interpretação dialógica.  

 

4.4 JUSTIFICAÇÃO: GARANTIA DE UM PROCEDIMENTO JUSTO 

  

A pesquisa revelou diferentes formatos de audiências públicas o que denota que essa é 

uma ferramenta flexível que se amolda às necessidades do caso concreto e aos objetivos dos 

responsáveis pela sua convocação. Mas como estabelecer diretrizes para realização de 

audiências públicas que possam ser consideradas justas em uma perspectiva procedimental sem 

com isso engessar o seu formato? 

Daniels e Sabin (1998) desenvolveram uma estrutura teórica baseada em princípios de 

justiça para a obtenção de um sistema justo e legítimo para a tomada de decisões de priorização 

de saúde denominada accountability for reasonableness, cuja premissa é de que em sociedades 

democráticas a legitimidade da decisão deflui de processos abertos e imparciais.  

É importante reforçar que essa abordagem fora desenvolvida para a resolução de dilemas 

bioéticos na alocação de recursos em programas de saúde e, portanto, trata-se de uma adaptação 

para o universo muito mais amplo das audiência públicas, que, em última análise, também são 

convocadas para resolver dilemas – porém, mais diversificados – sobre questões constitucionais 

relevantes. 

A accountability for reasonableness (DANIELS E SABIN, 1998) reclama um dever de 

justificação que tornem públicas as razões para a tomada de decisão, as quais, por sua vez, para 

serem legítimas precisam ser consideradas relevantes por qualquer “pessoa justa” – indivíduos 

razoáveis que compreendem e respeitam as regras do jogo, as quais delimitam a controvérsia e 

o método de resolução, sempre com o objetivo de alcançar o bem comum. “[A] busca justa de 
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regras mutuamente aceitáveis restringe o escopo do desacordo e os motivos pelos quais as 

disputas podem ser julgadas”28 (DANIELS E SABIN, 1998, p. 52, tradução livre). 

A justificação pode ser um grande aliado do instituto diante das críticas à 

discricionaridade atribuídas pelo RISTF aos ministros que convocam audiências públicas. 

Barcellos (2017) defende a existência de um direito fundamental de receber 

justificativas de atos de autoridades públicas que lhe afetem em sua esfera individual, o qual é 

intrínseco à noção de respeito devido a cada indivíduo como uma das dimensões que compõem 

a dignidade do ser humano. 

 

Em resumo, o direito de cada indivíduo ser tratado com respeito decorre de sua 

dignidade. Um dos conteúdos essenciais do respeito a que cada indivíduo faz jus é o 

direito de receber justificativas em relação aos atos que irão afetá-lo ou o afetem. [...] 

há um direito fundamental de receber justificativas acerca das ações estatais em geral 

[...] (BARCELLOS, 2017, p. 100). 

 

Receber explicações acerca de escolhas são uma demonstração de consideração e 

respeito, as quais tem reflexos sobre o comportamento das pessoas em relação ao grupo ao qual 

pertencem. Pessoas respeitadas tendem a ser mais colaborativas e comprometidas com os 

projetos do coletivo (BARCELLOS, 2017, p. 93-94). Trata-se, portanto, de medida positiva 

para uma ferramenta participativa que reclama o engajamento dos cidadãos, cujo fim é a 

constituição de um fórum discursivo. 

Em um procedimento marcado pela discricionariedade, o oferecimento de razões que 

justifiquem as escolhas dos ministros pertinentes à convocação das audiências públicas cria 

condições para um procedimento justo. Isto porque os cidadãos informados têm melhores 

condições de participação. Existindo mecanismos de impugnação e revisão é possível exercer 

o controle sobre as opções realizadas. Mesmo quando diante de decisões irrecorríveis, o 

exercício da justificativa associada à publicidade dos atos aumenta a pressão por escolhas 

adequadas. 

No mais, a fundamentação não é algo estranho à prática judicial, pelo contrário, trata-se 

de um dever inscrito no art. 93, XI do CPC, o qual para Streck (2016) “é condição da 

democracia” e se relaciona com os deveres de integridade e coerência já comentados no 

subcapítulo 4.3.2.1: 

 

A coerência e a integridade são, assim, os vetores principiológicos pelos quais todo o 

sistema jurídico deve ser lido. Em outras palavras, em qualquer decisão judicial a 

 
28 the fair-minded search for mutually acceptable rules narrows the scope of disagreement and the grounds on 

which disputes can be adjudicated 
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fundamentação — incluindo as medidas cautelares e as tutelas antecipadas — deve 

ser respeitada a coerência e a integridade do Direito produzido democraticamente sob 

a égide da Constituição (STRECK, 2016). 

 

A justificação confere transparência ao procedimento, enquanto a coerência e a 

integridade concorrem para sua objetividade e consistência. Além disso, para o magistrado o 

esforço argumentativo também é vantajoso, pois demonstra que a decisão não é voluntarista, 

contribuindo inclusive para a sua aceitação racional. 

Se de um lado Barcellos (2017) afirma a existência de um direito fundamental a receber 

justificativas do Poder Público, de outro Streck (2016) reforça-o afirmando o dever fundamental 

de juízes e tribunais de fundamentar decisões. 

Voltando à abordagem proposta por Daniels e Sabin (1998, p. 57), esses autores propõe 

quatro condições, as quais entendem sejam capazes de oferecer coerência e direção em 

processos decisórios – no campo da saúde – baseados em accountability for reasonableness:  

 

(1) Condição de publicidade: as decisões relativas à cobertura de novas tecnologias (e 

outras decisões de estabelecimento de limites) e seus fundamentos devem ser 

acessíveis ao público. (2) Condição de relevância: essas justificativas devem basear-

se em evidências, razões e princípios que todas as “pessoas justas” (gerentes, clínicos, 

pacientes e consumidores em geral) podem concordar que sejam relevantes para 

decidir como atender às diversas necessidades de uma população sob restrições de 

recursos necessárias. (3) Condição de apelação: existe um mecanismo para contestar 

e resolver disputas sobre decisões de definição de limites, incluindo a oportunidade 

de revisar decisões à luz de evidências ou argumentos adicionais. (4) Condição de 

execução: Existe uma regulamentação voluntária ou pública do processo para garantir 

que as três primeiras condições sejam atendidas 29. 

 

Adaptadas para o procedimento de audiências públicas poderiam ser assim 

interpretadas: i) condição de publicidade: as decisões relativas ao procedimento de convocação 

e habilitação e seus fundamentos devem ser acessíveis ao público; ii) condição de relevância: 

as justificativas apresentadas precisam estar apoiadas em evidências, razões e princípios aceitos 

como relevantes por “pessoas razoáveis”; iii) condição de apelação: existência de mecanismos 

para impugnar decisões acerca das regras/metodologia do procedimento com base em evidência 

e argumentos; iv) condição de execução: o edital de convocação deve regulamentar 

 
29 (1) Publicity condition: Decisions regarding coverage for new technologies (and other limit-setting decisions) 

and their rationales must be publicly accessible. (2) Relevance condition: These rationales must rest on 

evidence, reasons, and principles that all fair-minded parties (managers, clinicians, patients, and consumers in 

general) can agree are relevant to deciding how to meet the diverse needs of a covered population under 

necessary resource constraints. (3) Appeals condition: There is a mechanism for challenge and dispute 

resolution regarding limit-setting decisions, including the opportunity for revising decisions in light of further 

evidence or arguments. (4) Enforcement condition: There is either voluntary or public regulation of the process 

to ensure that the first three conditions are met. 
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pormenorizadamente o procedimento para garantir que as três primeiras condições sejam 

atendidas. 

A accountability for reasonableness é uma abordagem que visa à obtenção de equidade 

no procedimento e sua aplicação prática incidiria tanto na fase convocatória como na de 

habilitação. Outra medida interessante, e que poderia ser agregada a essa ideia, seria a adoção 

de audiências ordinatórias, nas quais as partes em entendimento mútuo poderiam definir as 

regras aplicáveis ao procedimento. 

 

4.5 DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS 

 

As instituições criadas a partir da concepção liberal de democracia não foram 

desenhadas na origem para lidar com processos participativos e inclusivos de deliberação. 

Então, como tornar bem sucedidos instrumentos inovadores de práticas dialógicas em uma 

estrutura que não foi criada precipuamente para essa finalidade?  

O instituto doas audiências públicas incorporado à lógica tradicional dos processos de 

controle de constitucionalidade requer certas diretrizes viabilizadoras da ampliação e 

aprofundamento da prática democrática, as quais enuncia Gaspardo (2018, p. 82): 

 

1) promover processos deliberativos racionalmente fundados, mas que não 

desconsideram o conflito como elemento essencial da política; 2) não idealizar o 

cidadão e não exigir dele um engajamento maior do que pode oferecer, para o que 

pode contribuir a diversificação das formas de participação e a combinação de 

espaços presenciais e virtuais; 3) construir processos que ajudem a gerar energia 

política suficiente para assegurar a concretização das decisões tomadas nas arenas 

participativas; 4) articular as mobilizações sociais com a participação 

institucionalizada; 5) estabelecer ferramentas de accountability político entre os 

atores engajados nos processos participativos e suas bases; 6) despertar o 

interesse para a participação por meio de sua articulação em torno de questões 

palpáveis e de instrumentos que assegurem a responsividade e a prestação de 

contas sobre a concretização das decisões tomadas; 7) tornar compreensíveis para 

o cidadão comum as questões e informações complexas que envolvem a 

formulação e a implementação das políticas públicas. 

 

As audiências públicas para se constituírem em um canal de diálogo democrático 

precisam enfrentar alguns desafios. 

O primeiro está em se constituir como uma verdadeira arena discursiva, fundada em 

uma racionalidade comunicacional, o que demanda medidas que permitam um debate plural, 

não-polarizado, pois em temas complexos como os submetidos à apreciação do STF, há que se 
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considerar que os problemas são multifacetários e sistêmicos, e, portanto, se tornam 

verdadeiramente enriquecidos quando há multiplicidade visões. 

Essa racionalidade comunicacional, por sua vez, não é algo que se obtém a partir de 

meros discursos informativos, pois esta não se constitui a partir da agregação de discursos, mas 

sim pelo exercício de argumentação e contra-argumentação. Nesse sentido, é o alerta de Valle 

et al (2012, p. 104) de que não basta o aumento da participação, é preciso criar mecanismos 

segundo os quais as informações e contribuições sejam adquiridas e transmitidas entre os 

membros do grupos para o fim de se extrair desta um relatório que não seja uma colcha de 

retalhos, usados pelos ministros à sua conveniência, mas sim a expressão de um consenso. 

Um diálogo exige dos participantes envolvimento na busca de uma solução comum, 

disposição para ouvir, assumir a posição do outro e quem sabe se convencer. Faz-se necessário 

distinguir o diálogo da conversa, mera medida retórica, observada quando não se adotam 

“critérios e técnicas capazes de efetivamente conferir legitimidade democrática às decisões 

judiciais sobre a Constituição” (TREMBLAY, 2005, apud VALLE; PULCINELLI; 

MANEIRO, 2016, p. 31) 

Os canais participativos, por sua vez, precisam ser inclusivos, o espaço das audiências 

públicas no STF precisam ser complementados por arenas virtuais que permitam alargar o rol 

de participantes do processo decisório, alcançando pessoas ou grupos que não possuem 

condições de ir à Brasília, ou mesmo para permitir uma maior interação do público com os 

expositores. 

Vale lembrar que as audiências públicas são uma espécie de esfera pública 

institucionalizada, uma estrutura de intermediação entre o mundo da vida e o espaço político, e 

não há qualquer óbice a que sejam realizadas em espaços concretos ou abstratos, desde que se 

constituam em “uma rede adequada de para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição 

e opiniões” (HABERMAS, 2003b, p. 92). 

De acordo com Valle et al (2012, p. 104-105), essa ampliação dos participantes no 

processo decisório, no entanto, deve vir acompanhada de estratégias que minimizem os riscos 

de distorção advindos da participação extremamente particularizada que se traduza mais em 

uma opinião pessoal do expositor do que na vontade de uma determinada comunidade; erro de 

interpretação sobre o tema que está colocado em debate; por fim, receio de reprovação social. 

Dificuldades também são observadas na definição de quem participa, destaque-se: o 

reconhecimento da legitimidade daquele que se apresenta como representante de um 

determinado grupo; a noção de igualdade de participação – sob essa questão é preciso 

considerar que o exercício da cidadania encontra bloqueios na desigualdade socioeconômica; a 



150 
 

assimetria de conhecimento entre a burocracia, os representantes políticos e os cidadãos 

(GASPARDO, 2018, p. 76.).  

Nessa perspectiva democrática e inclusiva, é preciso cuidar para que os rituais e 

discursos sejam inteligíveis, abandonando-se os jargões técnicos, pois as questões 

constitucionais são do interesse da pluralidade de indivíduos que compõem a sociedade e seus 

termos não podem ser discutidos segundo uma linguagem decifrável para uma pequena parcela 

de indivíduos que atuem na área de conhecimento do objeto posto em discussão.  

Outra dificuldade está na incorporação dos debates travados na audiência pública na 

decisão da Corte, sabe-se que o resultado da deliberação em um procedimento discursivo não 

deve ser medido em sentido estatístico (HABERMAS, 2003b, p. 94), do contrário, a 

legitimidade da decisão resultante dessa prática comunicacional somente pode ser medida 

qualitativamente. O grau de racionalidade do argumento impacta diretamente no “nível 

discursivo da formação da opinião e na qualidade do resultado” (HABERMAS, 2003b, p. 94). 

No entanto, questões ligadas à forma de deliberação do STF e a baixa adesão dos ministros são 

entraves à construção de decisões qualificadas pela ampliação da participação. 

O último desafio está no reconhecimento do outro como sujeito do discurso, tendo em 

vista que o conhecimento deve ser produzido intersubjetivamente, o que implica, por sua vez, 

o reconhecimento de que toda forma de conhecimento é válida e importa, ou seja, de que a 

ciência não é a única fonte para a construção da verdade, pois, nas lições de Santos (2019), “[s]e 

eu quero ir à lua eu preciso de conhecimento científico, mas se eu quiser conhecer a 

biodiversidade da Amazônia eu tenho que ir às populações indígenas. Para diferentes objetivos, 

nós precisamos de diferentes tipos de conhecimento”. 

Esse último desafio, por sua vez, é tanto mais elevado porque reclama o reconhecimento 

do pluralismo jurídico, fenômeno presente no constitucionalismo de alguns países latino-

americanos, tais como Bolívia e Equador, que, inclusive, apostaram no multiculturalismo, 

atribuindo alto grau de deferência às normatividades dos povos indígenas. No Brasil, por sua 

vez, a prática revela que, por meio da concepção de supremacia constitucional, os órgãos 

jurisdicionais procuram justificar uma postura estadocêntrica e o monismo jurídico 

(BARCELLOS, 2019). 
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CONCLUSÃO 

 

 “Audiências públicas” é termo genérico adotado para uma ampla variedade de esforços 

de participação do público em um processo deliberativo. No âmbito da jurisdição constitucional 

brasileira, verificou-se, no período analisado, que já foram experimentados três modelos, a 

saber: informativo, dialógico e conciliatória. 

Além disso, da experiência da Corte Suprema Argentina tem-se a notícia da existência 

de um quarto modelo: as audiências de supervisão, o qual se sugere poderia ser adotado na 

jurisdição nacional, sobretudo, diante de decisões judiciais que modificam ou implementam 

políticas públicas, tendo em vista, a necessidade monitoramento constante destas. 

Os ministros da Suprema Corte em seus pronunciamentos, frequentemente, referem-se 

às audiências públicas realizadas no âmbito do STF como: um mecanismo de diálogo e de 

aproximação do Tribunal com a sociedade civil, meio de incorporação da realidade fática ao 

processo de interpretação constitucional e instrumento de legitimação democrática. 

Não há dúvidas de que audiências públicas pensadas teoricamente são um instrumento 

de participação aberto à sociedade civil com potencial para favorecer o diálogo e fundar novos 

consensos. Entretanto, a pesquisa empírica revelou que o diálogo não tem sido algo comum à 

prática do STF, haja vista que as audiências públicas analisadas são predominantemente 

informativas. 

O instituto das audiências públicas quando incorporado à jurisdição constitucional, por 

meio da Lei n. 9.868/1999, fora idealizado para a oitiva de “depoimentos de pessoas com 

experiência e autoridade na matéria”, de modo que, o recurso a esse modelo de audiência é 

legítimo. A questão a saber é quando este modelo será o mais adequado?  

Com base nas observações realizadas durante esta pesquisa, intui-se que a definição do 

modelo a ser seguido depende da natureza da controvérsia. Para este trabalho, definiu-se no 

formulário de levantamento de dados três naturezas temáticas: técnica, socialmente 

sensíveis/relevantes e política. As audiências catalogadas sob esses parâmetros sugerem a 

seguinte relação entre natureza do conflito e modelo de audiência: temas técnicos estão para as 

audiências informativas, tal como as socialmente sensíveis/relevantes estão para as dialógicas 

e as políticas estão para as conciliatórias. 

Isto porque em conflitos de natureza técnica, em tese, são demandadas informações 

qualificadas pelo conhecimento e não necessariamente reclamam a oitiva de uma amostra 

representativa da população. Já em questões socialmente sensíveis/relevantes, é possível que a 
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audiência seja adotada ou para mapear o dissenso ou para a construção de um novo consenso, 

o que reclamaria, portanto, o diálogo, por seu potencial transformador. Por último, as 

controvérsias de ordem política envolvendo órgãos e entidades públicas poderiam encontrar 

melhor solução por meio da autocomposição. A dúvida recai sobre o modelo a seguir em 

dilemas de natureza múltipla. 

Algo a ser considerado ainda é a convocação de audiência públicas sob a justifica da 

necessidade de se integrar a realidade ao processo de interpretação constitucional, motivação, 

por vezes, expressada pelos ministros. Nesses casos, seria então importante privilegiar os 

modelos em que haja espaço para o diálogo entre todos os participantes presentes, quer sejam 

juízes, membros do ministério público e da defensoria pública, advogados, agentes públicos, 

políticos, especialistas ou o cidadão comum, de modo que a controvérsia constitucional seja 

lida por tantas lentes quantas sejam possíveis, e assim se possa ampliar e aprofundar o 

conhecimento sobre o tema enfrentado. 

Conforme expressado anteriormente, esse é um entendimento ainda intuitivo e reclama, 

portanto, uma outra frente de pesquisa, voltada especificamente a analisar a relação entre os 

objetivos da convocação da diligência, a natureza da controvérsia e a metodologia mais 

adequada. Esse estudo poderia incluir as audiências realizadas em outras instâncias e 

ordenamentos nacionais. 

Sobressalta em relação às audiências públicas da jurisdição constitucional, o seu caráter 

não-deliberativo. Isto porque a deliberação é algo que se reserva exclusivamente ao Plenário do 

STF. Portanto, mesmo as diligências dotadas de um “espaço dialogal”, na prática atual da 

Suprema Corte, não têm por objetivo, ao final da diligência, a formação de consenso entre os 

participantes.  

A formação de consensos a partir de uma audiência pública é também uma pauta para 

desenvolvimento futuro, a qual deverá levar em consideração as especificidades de ser este um 

procedimento inserto em um processo judicial. 

Conforme, observou-se dos usos que os ministros fazem das informações e 

contribuições colhidas durante as audiências públicas, é possível afirmar que, tampouco, 

extraem das audiências públicas uma interpretação dialógica. Pois, uma interpretação 

constitucional para ser considerada dialógica deve ser capaz de articular as diversas formas de 

saber, o conhecimento técnico, o científico, as ciências sociais e humanas, a religião, o saber 

do homem comum etc., bem como as posições convergentes e divergentes, a fim de extrair uma 

forma significativa de compreensão da realidade em toda a sua complexidade.  
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A interpretação dialógica e o consenso ainda não são frutos das audiências públicas 

realizadas no STF, pois, na prática da corte, o que se faz é selecionar dados e argumentos que 

corroborem essa ou aquela afirmação deduzida nas razões de decidir dos ministros. 

Enquanto mecanismo de aproximação com a sociedade civil, nesse ponto, avalia-se que 

a transmissão nos meios de comunicação de massa e a sua reprodutibilidade garantida pelo 

armazenamento dos vídeos e das notas taquigráficas na internet garantem visibilidade sobre a 

atuação da corte, por outro lado, a agenda pouco atrativa e a baixa diversidade de participantes 

não permite que se conclua que há uma relação de identificação ou representação entre o povo 

e o STF. 

 Dos números apurados, a baixa presença de movimentos sociais e de cidadãos é algo 

que merece uma investigação mais cuidadosa, a fim de se avaliar que barreiras impedem seu 

acesso a esse espaço deliberativo: seria uma preferência dos ministros por habilitar 

organizações da sociedade civil dotadas de personalidade jurídica (uma questão de 

formalidade)? A localização do tribunal em Brasília associado a falta de mecanismos 

alternativos de participação seriam uma barreira de acesso a esses atores? A agenda de 

audiências não é atraente? 

Com relação à agenda de audiências convém destacar o predomínio de audiências em 

que se discute matéria de ordem técnica, além do fato de a iniciativa de convocação estar restrita 

ao relator ou ao presidente da corte. Esses dois fatores conjugados podem ser determinantes 

para uma agenda de baixa atratividade. 

No que se refere à legitimidade democrática pretendida pelo STF quando realiza uma 

audiência pública, em uma perspectiva procedimental, tem-se que um dos elementos essenciais 

é a criação de regras e premissas objetivas e transparentes, as quais se permitam aferir a 

coerência e integridade do procedimento, bem como se a participação se deu em condições de 

igualdade e diversidade. Isso impõe a obrigação de fundamentações rigorosa quanto à definição 

dos principais pontos do procedimento: tema, quesitação, metodologia, perfil requerido, 

convidados e regras de habilitação. 

Ainda, pensando o aprimoramento do instituto, é preciso desenvolver outros trabalhos 

com enfoque na definição de elementos essenciais ao ato convocatório e ao procedimento de 

habilitação de participantes que leve em consideração: por que e quando convocar uma 

audiência pública? Como obter maior engajamento da sociedade civil, em especial, os grupos 

mais vulneráveis e alijados do processo político? Quais as metodologias possíveis? Quais os 

modelos ideais em um ambiente judicial? Qual seria a metodologia mais adequada de 

incorporação do debate público na deliberação da corte? 
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As audiências públicas são um instituto em construção de modo que reclama um 

monitoramento constante a fim de avaliar que rumos estão sendo tomados na prática do STF, 

averiguar se estão sendo tomadas providências voltadas a garantir a justiça e democracia do 

procedimento, bem como a produção de efeitos concretos sobre a deliberação da corte.  

Por fim, as contradições e problemas identificados ao longo dessa pesquisa não tinham 

a intenção de diminuir a importância desse instituto, cuja iniciativa, em verdade, se considera 

louvável, mas sim de suscitar a reflexão e colaborar em alguns pontos para o seu 

aprimoramento. 
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APÊNDICE A – METODOLOGIA DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A pesquisa empírica foi empreendida sobre todas as 25 (vinte e cinco) audiências 

públicas realizadas no Supremo Tribunal Federal, no período de 27 de abril de 2009 a 9 de 

dezembro 2019. O marco inicial foi escolhido em função da regulamentação do procedimento 

no Regimento Interno da Corte por meio da Emenda Regimental 29/2009.  

Os documentos, objetos desta análise, estão disponíveis no sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal e incluem: documento de convocação, relação de habilitados, cronograma, 

notas taquigráficas, vídeos, acórdão.  

Importante ainda esclarecer que não há uniformidade quanto à disponibilidade de 

documentos em cada audiência pública, mas de modo geral esses documentos ora indicados 

integraram a maioria das bases de dados das audiências públicas. 

 

2 VARIÁVEIS MAPEADAS 

 

A pesquisa mapeou variáveis qualitativas e quantitativas acerca da demanda que ensejou 

a realização, do procedimento de convocação e habilitação de participantes, da audiência 

pública em si e de seus efeitos na decisão final da corte. O objetivo inicial foi traçar inferências 

descritivas acerca dos temas sobre os quais se convoca uma audiência pública, do 

procedimentos de convocação e habilitação, do perfil dos participantes convidados pelo STF e 

dos habilitados por requerimento, da dinâmica da audiência, da pluralidade de posições 

defendidas durante a audiência, das formas de participação e dos efeitos da audiência pública 

nas razões de decidir dos ministros. Na segunda etapa foram traçadas inferências causais a partir 

da relação dessas inferências descritivas. 

Para o fim de alcançar o objetivo primário dessa pesquisa foi desenvolvido um 

formulário, por meio da ferramenta Google forms, organizado em 8 seções: (1) dados 

identificadores da audiência pública; (2) procedimento de convocação; (3) perfil dos 
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convidados pelo STF; (4) perfil dos participantes habilitados (não incluídos nesse quesito os 

convidados); (5) dados da audiência pública; (6) pluralidade de posições; (7) mecanismos de 

participação e (8) efeitos da audiência pública. 

 

2.1 Dados identificadores da audiência pública 

 

Os dados identificadores, requeridos na primeira seção do formulário, têm como 

objetivo individualizar e organizar as demandas nas quais houve convocação de audiência 

pública, nessa seção foram levantados os seguintes dados: 

1. Data do despacho convocatório 

2. Data de início da audiência pública 

3. Data de término da audiência pública 

4. Quantidade de horas da audiência pública 

5. Tipos de ações adotadas como referência para a audiência pública 

6. Tipo + número das ações adotadas como referência para a audiência 

pública 

7. Data de ajuizamento da primeira demanda 

8. Data de ajuizamento da última demanda 

9. Quem convocou? 

10. Ministro que convocou 

11. Tema 

12. Matéria controvertida 

13. Classificação da matéria controvertida 

14. O Dado acima foi coletado diretamente dos documentos examinados ou 

interpretado? 

Como as audiências públicas podem ser realizadas para atender a mais de um processo, 

desde que contenham o mesmo tema, optou-se por não usar o número do processo para fins de 

identificação da demanda e organização da planilha, mas sim a data do despacho convocatório, 

seguido das datas de início e fim de cada audiência.  

No item “Tipos de ações adotadas como referência para a audiência pública” serão 

marcadas nas checkboxes todas as ações que serviram de referência à convocação da audiência 

pública, e para fins de melhor identificar e organizar essas informações, abaixo, no item “Tipo 
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+ número das ações adotadas como referência para a audiência pública” serão registrados os 

números das ações da seguinte forma: ADI n. 1234; RE n. 123456; SS n. 49.  

Os itens que tratam da data de ajuizamento da(s) ação(ões) são destinados a 

contextualizar a informação em um determinado tempo, bem como para relacioná-los com 

outras datas tais como a data da convocação, da realização da audiência, do julgamento, do 

acórdão etc. Quando se tratar de mais de uma ação o item “Data de ajuizamento da primeira 

demanda”, recebeu a data de ajuizamento da primeira ação proposta e o item “Data de 

ajuizamento da última demanda” recebeu o da última. Nas audiências públicas que tenham 

como referência um único caso, esses dois itens serão preenchidos com a mesma data. 

O item “Quem convocou?” baseia-se no Regimento Interno do STF que autoriza a 

convocação de audiência pública tanto pelo Presidente do Tribunal (art. 13, XVII), como pelo 

Relator do processo (art. 21, XVII) e é complementado pelo item “Ministro que convocou”, 

campo preenchido o nome do Ministro. 

Com os quesitos “Tema”, “Matéria controvertida” e “Classificação da matéria 

controvertida”, pretende-se levantar os motivos pelos quais se convocou a audiência pública. O 

tema refere-se a uma qualificação mais ampla, como por exemplo: a “judicialização do direito 

à saúde”, a matéria controvertida indica o que se pretende efetivamente debater na audiência 

pública: “o oferecimento de medicação e tratamento pelo Poder Público”. A distinção entre 

tema e matéria controvertida, é importante para se verificar o que efetivamente se pretendia 

discutir dentro de determinado tema. 

A classificação da matéria controvertida está organizada em três categorias, a saber: (1) 

matéria de ordem técnica; (2) matéria com forte apelo social e (3) matéria de ordem política. 

Considera-se relevante a classificação da matéria controvertida, para o fim de relacioná-las com 

o perfil de participantes inscritos e habilitados, bem como com o perfil dos convidados da Corte.  

O preenchimento da classificação levou em consideração a informação contida no sítio 

eletrônico do STF, bem como no despacho convocatório. Quando ausente a informação acerca 

da qualidade da matéria controvertida de modo expresso nos documentos analisados, a 

informação foi obtida por meio de interpretação do conteúdo do despacho convocatório. A fim 

de dar maior transparência a esse procedimento de coleta, foi incluído um último campo nessa 

seção para identificar se o dado acerca da classificação da matéria controvertida fora extraído 

diretamente dos documentos analisados ou se fruto de interpretação. 
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2.2 Procedimento de convocação 

 

O procedimento de convocação teve como objeto de análise o despacho convocatório, 

o objetivo nessa seção foi levantar sobre quais questões o tribunal promove audiências públicas. 

Para essa finalidade foram examinados os quesitos apontados na convocatória ou outros 

elementos que indicavam se os elementos sobre os quais desejam obter esclarecimentos são: 

(1) de ordem técnica; (2) temas sensíveis à sociedade; ou (3) que demandavam informações de 

órgãos públicos. Podendo ser marcada mais de uma opção quando necessário. 

Um outro aspecto levantado foi o perfil requerido na convocatória, essa variável tinha 

por propósito viabilizar inferências causais, voltadas a relacionar o perfil dos participantes com 

o procedimento convocatório, essa informação coletada no despacho convocatório 

disponibilizava seguintes opções, as quase poderiam receber mais de uma marcação: (1) órgãos 

e entes públicos; (2) pessoas e entidades com conhecimento técnico ou científico; (3) entidades 

privadas com finalidade econômica; (4) organizações ou grupos de interesse sem fins 

econômicos; (5) nenhum perfil requerido. 

Ainda acerca do procedimento convocatório foram identificados os meios de divulgação 

da convocação: Convite, Jornal oficial, Site do STF dentre outros especificados.  

 

2.3 Itens: perfil dos convidados pelo STF e perfil dos participantes habilitados (não 

incluídos nesse quesito os convidados) 

 

Essas seções contiveram tão-somente variáveis quantitativas, cujo objetivo era apurar a 

quantidade de participantes em cada uma das cinco categorias, definidas previamente à 

aplicação do formulário. Objetivo da predeterminação dessas categorias é facilitar a leitura dos 

dados e o desenho do perfil dos participantes de modo a poder relacioná-los com outras 

variáveis da presente pesquisa, tais quais a “classificação da matéria controvertida”, a 

“qualidade dos quesitos constantes da convocatória”, o “perfil requerido na convocatória”, a 

“pluralidade de posições” etc. 

As categorias para fins de classificação e registro dos dados são: 

A. Órgãos e entidades públicas:  União, Estados, Distrito Federal; Territórios; 

Municípios; autarquias, inclusive as associações públicas; conselhos profissionais; 
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conselhos que integram órgãos e entidades públicas; conselhos que tem autoridades 

públicas como integrantes, empresas públicas, sociedade de economia mista, agentes 

públicos, outros de mesma natureza. 

B. Associações privadas sem objetivos econômicos: organizações filantrópicas, 

sindicatos de empregados, organizações religiosas, partidos políticos, organizações de 

proteção ao meio ambiente, associações de moradores etc. 

C. Empresas e associações com objetivos econômicos: sindicato de empregadores; 

associações para a defesa de determinado segmento da indústria, comércio ou serviço 

etc. 

D. Movimentos sociais: grupos que reivindicam bens, serviços públicos e direitos 

de modo específico – LGBTQ+; feministas; negros; indígenas; portadores de 

deficiência etc. 

E. Cidadãos: indivíduos autônomos que não representam nenhuma das categorias 

anteriores 

 

2.4 Dados da audiência pública 

 

As variáveis contidas nessa seção serviram para descrever a dinâmica da audiência 

pública a partir da perspectiva da participação e do diálogo. Assim foram coletados dados para 

verificar se houve a participação de outros ministros durante a audiência, quantos ministros 

participaram ao longo da audiência – ainda que em uma única sessão –, se houve pergunta por 

parte dos ministros, se foi permitido o diálogo entre os participantes. 

 

2.5 Pluralidade de posições  

 

O Regimento Interno do STF estabelece no art. 154, parágrafo único, II, que havendo 

defensores e opositores relativamente à matéria objeto da audiência, será garantida a 

participação das diversas correntes de opinião. As variáveis dessa seção pretenderam, portanto, 

apurar se essa garantia foi respeitada. No entanto, partindo do pressuposto de em que temas 
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complexos como os propostos perante o STF a dicotomia “contra” e “a favor” não é suficiente 

para atender a toda a gama de participantes que pretenderam ver incorporados ao processo 

decisório da Corte suas razões, informações e contribuições, pelo contrário, não é incomum ver 

pessoas defendendo posições alternativas às questões colocadas no despacho convocatório, essa 

seção foi elaborada com questões qualitativas voltadas a apurar a pluralidade, a tendência à 

polarização e a qualidade dos discursos a partir dos seguintes quesitos: 

1. Sobre a pluralidade de posições, indique: 

a) os discursos eram polarizados 

b) não houve divergência substancial entre os participantes 

c) Houve divergência, porém com multiplicidade de posições 

2. Sobre os discursos, indique: 

a) houve somente discursos em defesa das partes interessadas 

b) houve somente discursos colaborativos 

c) houve discursos em defesa das partes interessadas e outros com viés 

colaborativo/propositivo 

Considerou-se que as questões qualitativas são mais adequadas, vez que, em regra, 

existe mais de um quesito a ser respondido e não necessariamente o participante responde a 

todos os quesitos propostos, nem tampouco há uniformidade de respostas, de modo que o 

participante pode se mostrar favorável a um quesito mas contrário a outro, ou então apresentar 

caminhos alternativos à controvérsia posta. 

 

2.6 Mecanismos de participação  

 

As audiências públicas são preferencialmente orais, no entanto, diante da 

impossibilidade de ouvir todos os interessados dada a limitação temporal, por vezes, são 

recebidas manifestações por escrito, assim, nessa seção, a ideia é levantar a quantidade de 

participantes que se manifestaram oralmente ou por escrito, e, especialmente, dada as novas 

tecnologias com potencial para ampliar e facilitar a participação, se foi adotado algum outro 

mecanismo de participação, como o uso de videoconferência, por exemplo. 
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2.7 Efeitos da audiência pública. 

 

Por fim, foram apurados os efeitos das audiências públicas na decisão da Corte, por 

meio dos dois primeiros quesitos dessa seção é possível verificar o lapso temporal entre a 

audiência, o julgamento e o acórdão. O terceiro e o quarto quesito indicam se houve alguma 

referência ao termo “audiência pública” nas razões de decidir dos Ministros. Os dois últimos 

apresentam como as falas e textos dos participantes são incorporados se é por citação direta ou 

por paráfrase. 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 



173 
 

 

 

 



174 
 

 



175 
 

 

 

 



176 
 

 



177 
 

 

 

 



178 
 

 

 



179 
 



180 
 

 


