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Resumo: 

Nos anos 40 do século passado, a doutrina processual norte-americana introduziu na 

classificação das provas os chamados fatos legislativos. Consideram-se fatos 

legislativos aqueles que se voltam para o futuro, e como adjudicativos os que se referem 

a acontecimentos passados, cuja apuração é necessária à adjudicação do Direito. 

Kenneth Culp Davis, autor da expressão, verificou que, no processo decisório das 

agências reguladoras, dados e informações de natureza empírica exerciam papel 

fundamental no que diz respeito ao conhecimento da realidade sobre a qual incidem os 

problemas concretos a serem julgados e regulamentados. Não é, entretanto, apenas na 

esfera administrativo-regulatória que a ciência colabora de maneira acentuada. Também 

nos tribunais dados empíricos auxiliam na compreensão do caso cuja decisão servirá de 

orientação para casos futuros. Na linha dos precedentes judiciais, a norma que serve de 

fundamento para a solução de um caso também servirá para outros casos semelhantes. E 

é sobre a construção dessa norma que se debruça este estudo. 

No processo de interpretação e aplicação da lei, a apuração dos fatos concorre também 

para a criação dos pressupostos fáticos da norma decisória a ser aplicada no futuro. A lei 

processual protege o direito dos envolvidos, mas pouco é dito sobre as provas que 

interferem na jurisdição que se ocupa da verificação da validade da lei em abstrato, 

conforme fazem os tribunais constitucionais. Pretende-se, então, contribuir para o 

preenchimento dessa lacuna no sentido de verificar como os tribunais alcançam e se 

valem do conhecimento científico para decidir. A análise privilegia as audiências 

públicas realizadas pelo STF, que prevê a oitiva de especialistas em matérias estranhas 

ao Direito, mas necessárias ao conhecimento dos problemas que a Corte deverá 

resolver.  Como se trata de uma via regulada lei, as provas trazidas em audiência 

pública recebem alguma regulamentação, tornando-se do conhecimento de todos. Mas 

outra maneira pela qual o conhecimento científico chega aos Tribunais, e demanda 

nossa atenção, é a pesquisa livre que os magistrados e seus assessores realizam, e que 

por não se encontrarem regulamentadas escapam ao conhecimento das partes. 

Faz-se necessário, assim, verificar como os fatos que se mostraram decisivos para o 

caso chegaram ao STF, admitindo o nosso recorte, e em que medida a decisão dos 

Ministros subordinam-se aos argumentos provenientes dos especialistas. A partir da 

ADPF 101, o Caso dos Pneus Usados, procura-se verificar como o Direito lida com a 

ciência, para alcançar a decisão. 

A pesquisa é qualitativa e recorre a fontes doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. 

Procura-se, mediante a análise da ADPF 101, mostrar o efeito normativo dos fatos que 

chegam ao STF mediante audiência pública e outras vias, tendo em vista o número cada 

vez maior de situações que exigem dos magistrados um conhecimento que vai além da 

sua área de formação profissional. 
 


