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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 
  
RESUMO: Durante muito tempo o Poder Judiciário manteve um considerável distanciamento 
em relação ao jurisdicionado e isso se refletia desde a formalidade de seus atos até a escrita de 
suas decisões. Essa prática gerou na sociedade a ideia de impermeabilidade de seus órgãos e, 
por consequência, a crença de serem incapazes de influenciar no processo decisório. Aos 
poucos esse distanciamento tem sido reduzido por meio de diversas políticas públicas, no 
entanto, permanece arraigado na estrutura social e alguns paradigmas ainda precisam ser 
modificados. Destaco nesta pesquisa a necessidade de permitir aos jurisdicionados que 
participem e sejam capazes de influenciar no processo decisório por meio das audiências 
públicas, que se apresentam como uma ferramenta de suma importância para humanização do 
Poder Judiciário e que, inclusive, tiveram sua relevância majorada no Novo Código de Processo 
Civil Brasileiro. Por meio destas é possível que aqueles a quem a decisão possa influenciar 
sejam capazes de expor, com suas próprias palavras, seus pontos de vista, suas vivências 
pessoais e suas próprias histórias. Histórias importam e importam porque somente por meio 
delas é que chega aos julgadores o conhecimento e entendimento a respeito das vidas que se 
encontram entre petições iniciais e contestações e que sofrerão todos os reflexos emanados de 
suas sentenças e votos, sobretudo em processos em que se formam precedentes e naqueles em 
que há grande impacto social, uma vez que nestes a decisão transcende as próprias partes e pode 
influenciar no ordenamento jurídico como um todo. Não obstante as audiências públicas sejam 
o instrumento por meio do qual essa aproximação e, por consequência, humanização do Poder 
Judiciário tornar-se-ia possível, esse instrumento é pouquíssimo utilizado na prática, o que, por 
muitas vezes, implica na prolatação de decisões que não representam o ideal de justiça e, com 
isso, prejudicam o próprio acesso à justiça. Diante de tais premissas, abordo a temática do 
distanciamento entre a sociedade e o Poder Judiciário e como ele implica na mitigação do 
acesso à justiça, com ênfase em precedentes vinculantes e em casos de grande impacto social, 
o que se faz por meio de pesquisa de métodos mistos, com revisão bibliográfica, abordagem 
qualitativa e, também, descritiva. Ao final, pretendo demonstrar que as audiências públicas e 
as perspectivas que elas permitirão ao Poder Judiciário conhecer são, além de imprescindíveis 
para a legitimidade, estabilidade, compreensão e aceitabilidade social das decisões, 
indispensáveis para que o acesso à justiça seja, de fato, efetivo. 
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