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Resumo: 

  

A Lei nº 9.868/99 introduziu na jurisdição constitucional brasileira o instituto 

das audiências públicas, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal (STF) a oitiva de 

especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento a fim de instruir a Corte em 

matérias técnicas e científicas. Desde 2007, data da primeira audiência pública, o STF 

realizou 21 (vinte e uma) audiências públicas sobre temas diversos. 

Por meio das audiências, ingressam na Corte argumentos pretensamente dotados 

de autoridade científica, com alto poder de persuasão sobre o juízo decisório dos 

Ministros do STF. Contudo, resta necessário um estudo que se detenha sobre a 

identificação e análise dos especialistas já ouvidos nas audiências realizadas. Nesse 

sentido, a presente pesquisa pretende suprir essa lacuna, recuperando, em relação a cada 

especialista, as respectivas (1) especialidade, (2) titulação, (3) entidade representada, 

além de (4) analisar a forma e os critérios de convocação adotados para as audiências e 

(5) identificar os Ministros que assistiram presencialmente a cada exposição oral. A 

investigação pretende colaborar para a evidenciação dos sujeitos concretos que atuaram 

como expositores orais, a fim de subsidiar futuras pesquisas contextuais sobre a 

dinâmica procedimental e argumentativa das audiências realizadas. 

Parte-se da hipótese de que, a despeito do discurso do STF de reconhecer as 

audiências públicas como instrumentos de pluralização e democratização do processo 

decisório da jurisdição constitucional, o acentuado número de participantes técnicos e 

cientistas indica sua utilização como via de instrução especializada da Corte, na busca 

de amparar suas decisões em informações especializadas. Nessa linha, o discurso de 

legitimação democrática das audiências teria função meramente retórica. 

Metodologicamente, a pesquisa quali-quanti, de viés jurídico-compreensivo, 

vale-se da análise bibliográfica e documental de fontes doutrinárias, legislativas e 

jurisprudenciais, com destaque para as notas taquigráficas das audiências públicas. A 

investigação abarca todas as audiências públicas realizadas a partir de 2007 (recorte 

temporal) no âmbito do STF (recorte espacial), a fim de fornecer um quadro completo 

do enfoque pretendido. 

Ainda que em fase inicial, a pesquisa já pôde aferir, como conclusões 

preliminares, a predominância quantitativa de técnicos e cientistas, se comparados a 

representantes de segmentos da sociedade civil, o que tende a confirmar a hipótese 

investigada. Destaca-se, ainda, a predominância de representantes de entes estatais em 

audiências determinadas como a referente à judicialização do direito à saúde, indicando 

o uso do instituto como via de diálogo intraestatal. 
 


