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PReFácio

Marcada pelo advento da Queda do Muro de Berlim em 1989, a Pós-Mo-
dernidade (ou Modernidade Líquida, expressão que logrou conhecida devido 
ao uso pelo brilhante filósofo e sociólogo polonês Zigmunt Bauman, grande 
analista desse fenômeno) trouxe consigo algumas características impossíveis de 
serem ignoradas na seara jurídica. Entre elas, é notória uma certa resistência 
à generalização e à técnica procedimental estrita, como resultados últimos de 
uma desconfiança da  própria Razão.

Como é cediço saber, com o objetivo de vencer retoricamente os pos-
tulados inflexíveis da fé judaico-cristã (tidos como verdades absolutas pelas 
auoridades de então), o modelo de racionalidade propagado pelo Iluminismo 
a partir do séc. XVIII envolvia o enaltecimento do redicionismo, isto é, do mé-
todo científico. Um conhecimento teria tanto mais valor quanto maior fosse 
sua capacidade de obedecer à técnica, ao método, máxime o método empírico, 
típico das ciências “duras”, mais exatas. 

Esse foi o paradigma dominante durante mais de duzentos anos, até que 
as Duas Grandes Guerras Mundiais, em todo seu poder destrutivo, em todo 
seu desvelo da desumanidade que a ciência e a Razão poderiam conter, alterou 
para sempre o modo de pensar cientificamente em todos os ramos do conhe-
cimento humano.

Com o Direito não poderia ter sucedido diversamente. É precisamente 
desse contexto pós-guerra que aventa-se o neoconstitucionalismo, essa fase atual 
da história das constituições escritas em que os princípios gozam de status hie-
rárquico superior às regras e o fundamento último do próprio ordenamento 
jurídico é a dignidade da pessoa humana. 

A favor ou contra essa nova maneira de raciocinar a ordem jurídica, 
fato é que predomina no atual mundo ocidental. Muito se fala em ampliação 
da participação popular nas mais diferentes manifestações estatais justamente 
como um subproduto do neoconstitucionalismo, sempre preocupado com a 
questão da inclusão.
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Ora, a obra que o caro leitor tem em mãos, logo nos primeiros capítulos, 
resgata com desenvoltura o estado da arte que precedeu a criação do instituto 
das audiências públicas e demais formas de participação social inclusiva den-
tro dos processos judiciais. O Código de Processo Civil de 2015 é, nessa senda, 
corolário da ampla presença da sociedade na interpretação e aplicação norma-
tivas, como se depreende de muitos institutos ali colocados com inspiração na 
doutrina de Karl Popper e Peter Haberle.

A pesquisa científica, no entanto, magnânima em surpreender todo aquele 
que a ela se dedica, traz reflexões e revoluções genuinamente desestabilizadoras 
da verdade (tão temporal e relativa), engendrando críticas ao status quo, e soer-
guendo ideias originais, num infinito contínuo de teses, antíteses e sínteses.

Assim, sabendo que vivemos a predominância dos postulados neoconstitu-
cionais, deve-se ponderar: e não seria o Direito a ciência que, por lidar de forma 
tão íntima com a linguagem, teria precisamente no rigor terminológico seu êxito?

Dito de outra forma, haveria como afastar o rigor técnico, tão típico ao 
Direito, a ponto de nomear institutos com peculiaridades distintas pela mes-
ma nomemclatura? E mais: por não haver uma diferenciação terminológica 
entre as audiências públicas típicas das ações de controle de constitucionalidade 
do Supremo Tribunal Federal e as aduiências públicas dos Incidentes de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas (IRDR), poderíamos confundir facilmente seus 
regramentos legais, sedo levados a tomar uma pela outra?

Essa problemática inicial, seguida de outras, consectárias, constitui o in-
signe texto da tese de doutoramento do nobilíssimo amigo, o dr. Rodrigo Vas-
concelos Coêlho de Araújo, cuja sapiência me prestigiou nesses anos em que o 
nosso autor esteve no Programa de Pós-Graduação em Direito da tradicional 
Escola de Olinda/Recife, a Faculdade de Direito do Recife/UFPE, ou, para 
nós, “A Casa de Tobias Barreto”.

Uma honraria para poucos, a defesa de uma tese de doutoramento na 
Faculdade de Direito do Recife/UFPE tem como pano de fundo um empenho 
tão grande quanto invisível. As horas de completa solitude à mesa diante das 
obras, a organização dos infindáveis e aparentemente irreconciliáveis ficha-
mentos, as atividades complementares, o inumerável tempo dedicado à tecitu-
ra do texto, tudo, foram tijolos na construção dessa magnífica obra que muito 
me alegra e prestigia prefaciar. 

A trajetória desse jovem mas hoje já plenamente lapidado diamante aca-
dêmico, que tenho o privilégio e a honra de chamar meu amigo Rodrigo, é 
absolutamente fantástica.   Egresso da graduação na Faculdade de Direito do 
Recife da Universidade Federal de Pernambuco,  na qual tive a honra de ser 
seu professor, e posteriormente coroado mestre em direito e em seguida dou-
tor em direito pela mesma instituição, no seu Programa de Pós-Graduação em 



XIII

Direito,  quando fui presenteado com as orientações de seus belíssimos tra-
balhos de dissertação e de tese, Rodrigo sempre foi uma joia de brilho ímpar. 
Destaque, aliás, que permanece agora como festejado docente em instituições 
de ensino superior como a FAFIRE e a ESMATRA6 e autor de múltiplos arti-
gos doutrinários, dois dos quais em coautoria com o orgulhoso educador que 
escreve essas linhas. 

A sua trajetória profissional também é rica em sucessos sucessivos. Pri-
meiro, como Técnico Judiciário no TRT – 6ª Região. Em seguida, Procurador 
Federal junto ao INSS e Advogado da União atuando no STF. E, hoje, Juiz 
Federal Titular da 35ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, com atuação 
digna de elogios oriundas de todas as vertentes, de advogados a servidores, de 
desembargadores a jurisdicionados. 

Não podia ser diferente. Mesmo com a sua linhagem genética privilegia-
da como neto do inesquecível professor Gilvandro Coêlho e filhos dos ma-
ravilhosos professores Letícia e Fernando, todos ícones da academia jurídica 
pernambucana e queridos amigos meus, o Rodrigo sempre fez questão trilhar 
seu próprio caminho, de alcançar suas próprias conquistas ... e de mostrar para 
todos o seu próprio valor. 

E a sua produção é continua. O jovem Rodrigo já brindou a comunidade 
jurídica com a belíssima obra Fornecimento de Medicamentos Através de De-
cisão Judicial, fruto da sua dissertação de mestrado. E agora, volta a presentar a 
sociedade com essa fantástica obra extraída de sua pesquisa doutoral, refletindo 
com fidelidade toda a sua experiência, o seu conhecimento profundo e a sua 
maturidade intelectual aprimorada com os anos de dedicação ao doutorado. 

Embora indispensável a enumeração dos feitos do dr. Rodrigo, face ao 
brilhantismo que emana sua tese per si, tecer algumas linhas sobre a sua traje-
tória é indispensável ao professor/orientador que muito se orgulha e revigora 
com o “alçar vôos” cada vez mais distantes de seu eternamente querido aluno, 
orientando, coautor de artigos doutrinários e amigo fraternal.

É uma honra para mim prefaciar a obra. 
Deleite-se, caro leitor, com as páginas que contemplarão, pois certamente 

contribuirão com seu saber jurídico e conduzirão à maior densidade reflexiva.

Recife, 20 de março de 2021

SÉRGIO TORRES TEIXEIRA
Professor Doutor da FDR/UFPE

Desembargador do TRT da 6ª Região
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O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um importante ins-
trumento processual introduzido no ordenamento jurídico brasileiro (Capítu-
lo VIII do Título I do Livro III da Parte Especial do CPC/2015), compondo 
um microssistema de formação de precedentes obrigatórios, com o propósito 
de enfrentar as demandas plúrimas que desafiam um tratamento que compa-
tibilize o pleno acesso ao Judiciário e a celeridade do seu processamento, sem 
olvidar da imprescindibilidade de se assegurar a uniformidade de tratamento 
diante de situações fático-jurídicas idênticas.

Desse sentido de capacidade de absorção dos litígios, pelo Judiciário, 
para a definição eficiente (com rapidez e economia) de soluções respeitosas da 
unidade e da coerência, com reflexos para o fortalecimento da legitimidade da 
atuação desse Poder, decorre a ideia do instituto, a ser dirimido pelo Tribunal 
em que instaurado, de modo a evitar decisões contraditórias, em face de um 
mesmo contexto, permitindo a resolução de outras demandas análogas, segun-
do o mesmo paradigma.

Há que se reconhecer que a cultura dos precedentes é relativamente nova 
no Brasil. Mas, indubitavelmente, veio para ficar, conclusão a que se chega, 
quando se observa, por exemplo, a quantidade de temas submetidos ao rito 
dos repetitivos no STJ (quase 1.100, atualmente, entre já julgados e em trami-
tação) e de repercussão geral no STF (no momento atual, segundo dados dis-
ponibilizados no sítio institucional do Tribunal na internet, em 01/04/2021, 
já foram julgados, no mérito, 569 deles, encontrando-se pendentes 202).

Por outro lado, fere o bom senso admitir que o magistrado, isoladamente, 
delibere, de forma definitiva, a respeito de temas que afetem múltiplos sujeitos 
de direito, em amplo espaço territorial. Deste modo, é necessário que o prece-
dente seja fruto de uma ampla discussão, instaurada não somente entre aqueles 
que integram a relação processual propriamente dita, mas, também, com a 
contribuição de todos que, de uma maneira ou de outra, serão impactados pelo 
seu alcance e têm subsídios relevantes para colaborar com a decisão a ser afinal  

APResentAção
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proferida. Quanto maior for a amplitude de participação dos sujeitos na for-
mação da decisão judicial que os alcançará, maior será o nível de legitimação 
que pode ser atingida por esse decisum, haja vista a maximização do acesso à 
informação e a certeza dos interessados de que foram ouvidos e tiveram as suas 
manifestações consideradas, ainda que a conclusão não lhes seja favorável.

Ouso dizer que a melhor e mais eficaz jurisprudência é aquela que resulta 
dos elementos produzidos em várias instâncias judiciais, onde cada agente terá 
a possibilidade de influir no resultado final. Neste espectro, há que se pensar 
em termos alargados, para admitir o emprego de audiências públicas, dentro 
do processo de construção do precedente.

Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo, através deste trabalho, que cons-
titui a sua tese de Doutorado pela Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco, uma das mais renomadas do país, formula relevantes 
considerações sobre a implementação das audiências públicas no Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas, avaliando quando efetivamente serão 
necessárias, qual o seu alcance, a que servirão.

A partir de sua experiência como magistrado federal, ao lado do pro-
fundo arcabouço teórico construído mediante os estudos que realizou para o 
doutoramento e no exercício da docência, o autor, certamente, tem logrado 
identificar situações em que a uniformização requer a instauração do inciden-
te e a realização de audiências públicas. Em sua obra, concilia, com maestria, 
teoria e prática, em texto muito bem escrito, que, com certeza, se tornará refe-
rência para todos os que busquem conhecimento sobre o assunto.

O autor parte da análise do sistema de precedentes, particularmente o 
dos vinculantes, na Common Law e na Civil Law, e da convergência de carac-
terísticas dessas duas realidades no sistema jurídico brasileiro, para examinar a 
pertinência de seu manejo, mesmo sem uma norma constitucional específica 
que a contemple. Preocupa-se com a precisão terminológica, distinguindo os 
precedentes de outros institutos (jurisprudência, ementa e súmula). Coteja o 
sistema com os princípios processuais consagrados no País, sobretudo os da 
segurança jurídica e da eficiência, conectando esse último aos princípios da 
razoável duração do processo e da economicidade.

Realiza estudo de profundidade acerca do Incidente de Resolução de De-
mandas Repetitivas, volvendo à sua inspiração, no direito alemão, e meditando 
acerca do seu objeto e dos seus requisitos e aspectos processuais de maior relevo, 
para debruçar-se, com essa bagagem acumulada, sobre a modelagem da participa-
ção subjetiva no incidente, chamando a atenção, assim, para a sua especificidade, 
notadamente, quanto à ampliação do contraditório, fugindo-se à tradicional 
limitação dos envolvidos às partes do processo. Cuida da figura do amicus curiae, 
para, na sequência, deter-se no tema central do seu estudo: as audiências públicas.
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Tratando, a título de pressuposto teórico, da “Sociedade Aberta”, estudada 
por intelectuais da envergadura de Karl Popper1 e Peter Häberle2, e reportan-
do-se ao Estado Democrático de Direito consagrado na ordem constitucional 
pátria, com destaque para a democracia participativa3, o autor analisa a ampla 
utilização das audiências públicas, nos três Poderes constituídos, nos proces-
sos legislativo, administrativo e judicial, inclusive trazendo a experiência em 
outros países, para salientar a relevância de se aferir até que ponto precisam 
ser designadas, para o aprimoramento da decisão final. Ressalte-se que a obra 
em apresentação se preocupa em trazer sugestões de aperfeiçoamento, é crítica 
e proposicional, não caindo na tentação da facilidade de simplesmente reunir 
e compilar dados.

No desdobramento, o autor passa ao enfrentamento da disciplina pró-
pria das audiências públicas, especificamente, no Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, detalhando escopo, pressupostos, rito, critérios de sele-
ção dos partícipes e direitos e deveres dos sujeitos do processo, inclusive e prin-
cipalmente, dos magistrados, aos quais compete convocar a audiência pública, 
valorando a sua pertinência e utilidade no caso concreto, ordená-la e presidi-la.

Não se deve perder de vista o fato de que tal incidente não deve servir 
de obstáculo à indispensável celeridade processual, estando apto a suprimir as 
angústias dos jurisdicionados, bem com afastar a sua perplexidade diante da 
plêiade de decisões variadas, a respeito da mesma questão fático-jurídica.

Nesse sentido, incumbirá ao Relator do incidente, sem dúvida, perquirir 
acerca da conveniência da realização das audiências públicas, da delimitação 
de seu objeto e da definição de seus participantes. Tem sido bastante comum 
que interessados queiram atuar como amicus curiae, sem que evidenciada reste a 
sua pertinência com a causa em análise. Cabe ao magistrado avaliar todos estes 
aspectos, sem tolher a índole democrática do instituto das audiências públicas, 
mas tendo em consideração o binômio necessidade/utilidade, que deve sempre 

1 POPPER, Karl. A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Tradução de Milton Amado. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Universidade de São Paulo, 1987, v. 1. p. 217. Esse teórico, com olhos postos nos 
gregos, conclui que, “[...] se quisermos permanecer humanos, então só existe um caminho, o caminho 
para a sociedade aberta [...]”.

2 Com a sua reflexão acerca da teoria da democracia como legitimação. Cf. HÄBERLE, Peter. Herme-
nêutica Constitucional – A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para Inter-
pretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Direito Público, v. 11, n. 60, abr. 2015. p. 25-
50 Disponível em: https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/2353. Acesso 
em: 02 abr. 2021.

3 Vem à lembrança HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução 
de Flávio Beno Siebeneichler. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I. p. 345: a democracia 
deliberativa habermasiana é procedimental, ou seja, retira a sua força legitimadora “[...] dos pressupos-
tos comunicativos e procedimentos, os quais permitem que, durante o processo deliberativo, venham à 
tona os melhores argumentos”.
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nortear a condução do processo, que não é um fim em si mesmo, porém, um 
instrumento para a consecução da Justiça.

As posições do autor estão bem expostas na sua obra, não fugindo ele 
de discussões novas e sensíveis, fazendo com que o seu trabalho tenha, efe-
tivamente, o caráter contributivo que sempre se espera das obras científicas. 
A comunidade jurídica, seja na academia, seja no labor prático, encontrará 
nas linhas deste livro, subsídios realmente importantes para a melhor com-
preensão das audiências públicas em sede de Incidentes de Resolução de 
Demandas Repetitivas.

ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO
Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Corregedor-Regional da Justiça Federal da 5ª Região


