
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.  
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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.  
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