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RESUMO 

 

 

 

A natureza das demandas atuais exige do magistrado um 

conhecimento cada vez mais amplo e multidisciplinar tanto sobre a sociedade em 

geral, quanto à administração da justiça, em particular. O presente estudo tem o 

condão de analisar o desempenho do Poder Judiciário e sua relação com aspectos 

econômicos, à luz da teoria da análise econômica do Direito, que apresenta 

nascedouro na Universidade de Chicago (EUA). Assim, discute-se hodiernamente, 

os graus de desempenho e de confiança no Poder Judiciário, com reflexos nas 

economias nacional e internacional. Logo, tanto quantitativa, quanto 

qualitativamente, serão observados, por meio de investigação, dados referentes a 

alguns Organismos Internacionais, como por exemplo, o Banco Mundial e a 

Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ), como também, relatórios 

judiciais de alguns Países, inclusive, o Brasil, pela análise do índice de confiança do 

Judiciário (ICJBrasil), recém-introduzido na economia nacional, pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

 

 

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito – Poder Judiciário – desempenho - 

avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The nature of the current demands of the magistrate requires an ever 

wider knowledge and multidisciplinary much about society in general, regarding the 

administration of Justice in particular. The present study has the power to analyze the 

performance of the Judiciary and its relationship to economics, the theory of the 

economic analysis of law, which presents birthplace at the University of Chicago 

(USA). Thus, it is argued, in our times the levels of performance and confidence in 

the Judiciary, reflecting on the domestic and international economies. Therefore, both 

quantitative and qualitative terms, will be observed, through research, data from 

some international organizations, such as the World Bank and the European 

Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), but also judicial reports of some 

Countries including Brazil, by examining the confidence index of the Judiciary 

(ICJBrasil), newly introduced in the national economy by the Getulio Vargas 

Foundation (GVF). 
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INTRODUÇÃO 

 

Ab initio, cumpre esclarecer que o presente trabalho é o 

resultado das reflexões sobre a avaliação e o desempenho do Poder Judiciário, 

tema muito debatido entre os estudiosos da matéira.   

No plano internacional, o Poder Judiciário apresenta problemas 

de entrave econômico, provocados por grande volume de ações que 

prejudicam a tramitação processual num tempo razoável, afetando, inclusive a 

eficiência dessa Instituição. 

O Poder Judiciário busca interagir com o Mercado para 

estimular o crescimento econômico, através da prestação jurisdicional ao 

administrado, com o fito de realizar a justiça social. Nesse sentido, a 

preocupação com esse assunto tem absorvido a atenção tanto dos juristas 

quanto dos economistas ao longo do tempo. 

Diante do tema a ser tratado na dissertação é possível suscitar 

como indagação jurídico-econômica o seguinte problema: “ESTABELECER A 

CONEXÃO ENTRE DESEMPENHO DO JUDICIÁRIO E DECISÕES 

JUDICIAIS BASEADAS EM ASPECTOS ECONÔMICOS” 

Como justificativa, esta se perfaz na busca de melhorar o 

sistema Judiciário hodierno, analisando o papel do juiz e da Justiça, no que 

tange ao acesso à Justiça e a duração razoável da tramitação dos feitos.  

O papel do juiz se modificou ao longo do tempo, deixando de 

apenas ser a voz da lei, mas, sobretudo para decidir através da ponderação 

dos valores constitucionais referentes ao interesse público.  

Hoje, o enfoque econômico se justifica na adoção de conceitos 

básicos de economia, além de analisar o conceito econômico de interesse 

público, auxiliando os magistrados no exercício da judicatura. Assim, este 

estudo busca melhorar o diálogo entre juristas e economistas, aprimorando o 

conceito de justiça distributiva, à luz do Estado Democrático de Direito.  

Cumpre esclarecer que a inserção de valores econômicos ao 

plano jurídico viabilizará a redução do grau de discricionariedade dos 
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magistrados em seus julgamentos, por ocasião da análise do interesse público 

envolvido. 

O impacto econômico causado pela Justiça Administrativa é 

explicado pelas seguintes hipóteses: morosidade processual; volume dos 

processos; grande demanda e baixa qualidade de oferta da prestação 

jurisdicional e alto custo do processo judicial. 

O objetivo da pesquisa abrange como enfoque: 

“APRESENTAR DE MANEIRA CRÍTICA OS ESTUDOS ORIENTADOS PARA 

A INVESTIGAÇÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA, A PARTIR DE 

CRITÉRIOS ECONÔMICOS, À LUZ DA METODOLOGIA DE ANÁLISE 

PROPRICIADA PELA LAW & ECONOMICS”.  

É cediço que inexiste Ciência sem a devida utilização de 

métodos científicos. Isto porque o método é a regra escolhida a ser utilizada 

para se chegar a um resultado pretendido. No que diz respeito aos métodos e 

técnicas de pesquisa a serem adotados, no intuito de melhor compreender os 

critérios da pesquisa, estes compreendem preponderantemente a pesquisa 

bibliográfica, o levantamento dos dados e o tratamento estatístico dos 

dados investigados. 

Em consonância com os ensinamentos de Galileu Galilei, os 

métodos apresentam as seguintes fases: observação; análise; indução; 

verificação; generalização; confirmação. Segundo Francis Bacon, a 

metodologia científica compreende a experimentação; formulação de 

hipóteses; repetição; testes das hipóteses, bem como, a formulação de 

generalizações e leis. Para Descartes, o método utilizado é o dedutivo, 

compreendido pela evidência, análise, síntese e da enumeração. 

Cumpre esclarecer que o método científico utilizado nesta 

pesquisa tem a preocupação com a veracidade dos fatos, através da 

observação e coleta dos mesmos, com o intento de analisar o problema 

econômico, sugerido neste trabalho. Assim, será aplicado o método dedutivo, 

conhecido desde a época de Aristóteles, objetivando interagir as teorias com os 

fatos analisados. 

No que diz respeito à observação, ela será sistemática, 

consoante explicações supra, por se tratar de uma observação planejada, 

caracterizada por apontamentos prévios, estruturados, seguindo uma linha 
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histórica, considerando os fatores da temporalidade e periodicidade. Vale 

acrescentar, que o resultado da pesquisa sistemática será registrado, 

permitindo o conhecimento do seu teor, por terceiros.  

As pesquisas descritivas determinam quando, quanto, onde e 

como um fenômeno ocorre e aceitam hipóteses. Mas, além de descrever as 

características de um fenômeno, pela coleta de dados, estabelece relações 

entre as variáveis. Por sua vez, quando se trata de uma pesquisa causal, esta 

busca explicar o porquê da ocorrência de um fenômeno, determinando-se 

variáveis dependentes e independentes, procurando-se identificar e analisar a 

relação entre elas, quase sempre por meio de métodos estatísticos mais 

apurados, tal qual como se buscará realizar na dissertação. 

Convém explicitar que as pesquisas quantitativas apresentam 

com predominância os métodos estatísticos, com a utilização de variáveis 

bem definidas e cálculos, utilizando estatísticas descritivas. Já nas pesquisas 

qualitativas, existem mais análises dissertativas do que cálculos. No caso, o 

trabalho a ser apresentado será misto, ou seja, quantitativo e qualitativo, posto 

que haverá técnicas analíticas das duas espécies, de forma equilibrada, no 

intuito de demonstrar não só os dados estatísticos, como também, interpretar 

esses dados, alargando a experiência pelo estudo do fenômeno, suposto como 

causa relevante para o problema a ser estudado. 

Será empregada a técnica da comparação estatística para se 

mesurar o valor científico à definição de semelhanças, como também, 

estabelecer diferenças, elaborada em duas fases: a de análise e síntese. Pela 

análise, o estudo será decomposto em tantas partes necessárias descreverá o 

fenômeno a ser estudado e, em via contrária, a síntese irá reunir essas partes 

para posterior estudo dos fenômenos econômicos observados. 

Convém afirmar que a pesquisa será explicativa, uma vez que 

buscará identificar os fatores determinantes ou contributivos para a ocorrência 

dos fenômenos, com o objetivo de explicá-los.  

Será experimental, posto que, serão apontadas algumas 

variáveis e, por conseguinte, serão analisados os seus efeitos, com o fito de 

controle, denotando-se duas fases, a observação e o controle. 

Como objetos econômicos, é mister apontar precipuamente  

a Economia e o Direito em suas diversas áreas. No que tange às áreas de 
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estudo, convém mencionar as seguintes: econômica, financeira, filosófica, 

social e o que mais se ofereça.  

Quanto às escolas de pensamento econômico, a 

investigação se arrima na ideologia da Escola de Chicago e suas influências, 

bem como as controvérsias geradas, traçando um paralelo da influência da 

Economia no Direito.  

No que diz respeito à indicação bibliográfica, é preciso 

ressaltar que a pesquisa se utilizará da doutrina pátria e internacional, além de 

trabalhos práticos consistentes em relatórios judiciais, como aplicabilidade dos 

estudos demonstrados. Assim, a bibliografia terá fontes já elaboradas, seja por 

artigos, resenhas, livros, dentre outras sobre o tema tratado. 

A delimitação da investigação pode ser estruturada pela 

delimitação temporal e as fontes de dados. Torna-se imprescindível a 

delimitação temporal para a investigação. O trabalho será desenvolvido por 

meio da análise dos Relatórios Judiciais e demais estudos mais recentes ou, 

pelo menos, significativos para a pesquisa. 

Nesta investigação, serão acompanhados os dados do Poder 

Judiciário em diversos Países inclusive, o Brasil, abrangendo como conjunto de 

fontes de dados de diferente natureza e importância: 

i) As “Estatísticas da Justiça” no intuito de serem apresentados 

dados em tabelas e gráficos para que os mesmos possam ser interpretados; 

ii) a base de dados de Organismos Internacionais, como o 

Banco Mundial e a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ), 

além dos dados do Poder Judiciário de alguns Países; 

iii)   os processos, como forma de amostragem; 

iv)   a utilização de estatísticas publicadas em sites específicos 

da matéria; 

v)   a demonstração de pesquisas de opinião referentes a 

dados do Poder Judiciário, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião e 

Estatística (IBOPE) e Magistrados; 

vi)  e consultas ao banco de dados da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), no que diz respeito à análise do Índice de Confiança da Justiça 

(ICJBrasil). 
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No tocante à fundamentação teórica, o tópico é desenvolvido 

em três Capítulos. 

O primeiro deles apresenta a Teoria “Law and Economics”, 

que muito mais que uma Teoria, é considerada um Movimento, reconhecido 

como a “Escola de Chicago”.  

Idéias novas do Movimento são discutidas, mormente no que 

tange a alguns aspectos que mais impressionam na interface entre Economia, 

Direito e Organizações, em especial explorando pontos relevantes da 

contribuição de Coase e também aspectos da contribuição do trabalho de 

Douglas North, dentre outras discussões sobre o tema.  

Além das idéias fundamentais de “Law & Economics” o estudo 

aponta algumas das principais críticas de sua ideologia, sendo traçado um 

paralelo com os pensamentos diferenciados, incluindo os Movimentos Critical 

Legal Studies, Law & Development, Escola de Yale, Escolha Pública (Virginia 

School), dentre outras críticas. 

Como um desdobramento dessa análise, surge o segundo 

Capítulo, que versa sobre o “Desempenho da Atividade Jurisdicional’’, 

quando se analisa, primeiramente, a interpretação jurídica e as funções do juiz, 

além de princípios fundamentais que auxiliam sobremaneira as Instituições 

públicas e as suas políticas implementadas, objetivando a paz social e o 

desenvolvimento do próprio Estado Democrático de Direito. Em seguimento, o 

Capítulo compreende uma análise do desenvolvimento e duranção do 

processo, abrangendo, inclusive a celeridade processual em alguns Países. 

Depois, é tratado do desempenho do Judiciário, bem como, são organizadas 

algumas pesquisas sobre a confiança desse Poder, demonstrando, ainda, a 

concepção do Judiciário, como uma Instituição econômica.   

Como desfecho da dissertação, através do terceiro Capítulo, é 

elaborada uma análise dos dados disponíveis em alguns Relatórios Judiciais 

internacionais, incluindo os dados referentes à Justiça brasileira, 

demonstrando, ainda, a relevância da Estatística para o Direito e o exercício 

jurisdicional nos Tribunais. 

No intuito de elucidar melhor a temática, insta apontar que no 

decorrer da pesquisa são destacadas algumas questões jurídicas, pela 
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exposição da doutrina e da jurisprudência, buscando fornecer subsídios ao 

estudioso do tema. 

As fontes bibliográficas escolhidas se constituem em textos 

nacionais e estrangeiros, traçando um estudo no direito comparado, 

concernentes ao ordenamento jurídico, à jurisprudência, doutrina, documentos 

eletrônicos, legislação on line, súmulas em revistas eletrônicas, além de buscas 

de artigos científicos e outros documentos em sites especializados. 

A presente pesquisa não esgota o tema, mas é ponto de 

partida para novos estudos científicos, pertinentes ao assunto. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS DA RELAÇÃO ENTRE 

DIREITO E ECONOMIA 

 

 

O presente Capítulo trata da teoria na qual se funda a presente 

pesquisa, qual seja “Law & Economics” – (L&E), conhecida também como 

“Direito e Economia”, ou ainda, “Análise Econômica do Direito (AED)”, com os 

seus diversificados segmentos e Escolas. Considerando que a principal delas é 

a Escola de Chicago, esta é analisada de forma diferenciada.  

Embora as ideias de Chicago tenham boa aceitação entre os 

estudiosos, críticas têm sido realizadas ao longo do tempo, sobretudo com a 

Escola “Critical Legal Studies”, cujas ideias também serão examinadas na 

presente pesquisa. 

 

1.1  CONCEITO, OBJETO E PREMISSAS DE LAW & ECONOMICS 

 

Para melhor compreensão do tema, importa analisar três 

pontos relevantes, quais sejam: o conceito, o objeto e as suas premissas: 

 

1.1.1 Conceito 

 

Por ser um tema de relevância e motivo de muitos debates 

entre os seus estudiosos, o conceito de Law & Economics” é apresentado de 

diversas formas pelos seus estudiosos. Nesse sentido, convém apresentar a 

visão de Pinheiro e Saddi (2005, pp. 83/84) infratranscrita:  

 

“Assim, o movimento de Direito & Economia vem a ser uma corrente 
acadêmica de juristas e economistas que procura analisar o fenômeno 
jurídico sob uma óptica comum, baseada em princípios econômicos. Essa 
linha de pensamento, concebida originalmente como uma vertente das 
escolas econômicas mais liberais, foi logo abarcada pelas faculdades de 
Direito.

1
 Seus enunciados olham o direito como um sistema que aloca 

                                                                 
1
 Três textos são usualmente citados como marcos iniciais desse 

movimento. São eles: COASE, Ronald H. “The problems of social cost.” Journal of Law & 
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incentivos e responsabilidades dentre do sistema econômico, e que pode, e 
deve, ser analisado à luz de critérios econômicos, como o da eficiência.”  

 

Pimenta e Lana (2010, p. 2) apresentam o seguinte conceito 

para a Análise Econômica do Direito: 

 

“Preliminarmente, pode-se definir a Análise Econômica do Direito 
(AED) ou “Law and Economics” como método de se estudar a teoria 
econômica relativamente à estruturação, formação, impacto e 
consequências de eventual aplicação de instituições jurídicas e/ou textos 
normativos”. 

 

Segundo Mercuro e Medema (2006, p. 3), “Direito e Economia” 

se consubstancia na: “aplicação da teoria econômica (principalmente 

microeconomia e conceitos básicos da economia do bem-estar) para examinar 

a formação, estrutura, processos e impacto econômico da legislação e dos 

institutos legais”. 

 

1.1.2 Objeto 

 

Balbinotto Neto (2010, p. 13) assinala a avaliação da eficácia 

como objeto de “Law & Economics”, lembrando, ainda, o critério utilitarista dos 

efeitos das regras, conforme palavras, a seguir: 

 

“O objeto da Law & Economics é a avaliação sistemática da eficácia (que 
produz um determinado resultado) das regras legais incluíndo, mas não 
estando limitada – ao uso eficiente (que obtém resultados efetivos com o 
mínimo de perdas, erros, tempo etc. no trabalho, tarefa ou consecução de 
um fim) dos recursos. Adota um critério utilitarista dos efeitos das regras”. 

 

Pimenta e Lana (2010, p. 9) apontam a reformulação do 

Direito, em sentido econômico, como objeto da Análise Econômica do Direito, 

                                                                                                                                                                                            
Economics. 3 (1960); CALABRESI, GUIDO, “Some thoughts on risk distribution and the law of 
torts.” Yale Law Journal, 499 (1961) e TRIMARCHI, Pietro. Rischio e Responsabilità Oggetiva. 
Milão: Giuffrè, 1961. 
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com o escopo de resolver os problemas judiciais, pelo que se pode observar a 

seguir: 

 

“Pode-se afirmar que a Análise Econômica do Direito cuida-se de 
nítida reformulação do Direito, em sentido econômico, visando resolver 
problemas judiciais que se relacionam com a eficácia do direito em si, os 
gastos para efetivação de seus institutos, bem como os impactos 
decorrentes de eventuais intervenções judiciais, inclusive as relacionadas 
ao Direito Civil.” 

 

Insta lembrar, ainda, os impactos econômicos decorrentes das 

intervenções judiciais, quando analisam o objeto da Análise Econômica do 

Direito. 

 

1.1.3 Premissas 

 

Existem dois artigos relevantes para o início do Movimento do 

“Direito e Economia”: de Ronald H. Coase “The Problems of social cost” e de 

Guido Calabresi “Some thoughts on risk distribution and the law of torts”.  

Coase escreveu ainda “The firm, the market and the law”, onde 

apresenta idéias, no qual se fundam Pinheiro e Saddi (2005), que apontam as 

três premissas do Movimento “Direito e Economia”, pela aplicação da 

Microeconomia ao Direito, a saber: 

 

1.1.3.1 A maximização racional das necessidades humanas 

 

A maximização racional das necessidades humanas se 

justifica, considerando que as pessoas sempre buscam aquilo que consideram 

o melhor para a satisfação de suas necessidades. Por seu turno, os agentes 

econômicos também preferem atingir a maximização racional de satisfação, 

adequando de forma racional e eficiente dos fins aos meios. 

As escolhas racionais se comparam aos benefícios com custos 

marginais para optar-se por aquela ação. Dessa feita, aqueles que 

desrespeitam o preceito legal ou as regras contratuais, fundados nessa 
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premissa, percebem benefícios a seu favor quando estabelecem uma 

comparação com custos de oportunidade capazes de justificar esse 

comportamento desamparado pela lei. 

 

1.1.3.2 Os incentivos de preços 

 

Como um consectário da primeira premissa, existe essa 

segunda, em que os indivíduos obedecem aos incentivos de preços para 

conseguir balizar o seu comportamento racional. No âmbito legal, segundo 

Richard Posner, a função básica do Direito se constitui na manipulação correta 

dos incentivos. A lei estabelece os preços, através das sanções pecuniárias, 

para cada prática de ilícito penal. Assim, a escolha racional da prática de cada 

uma dessas condutas ilícitas será realizada, em face dos benefícios auferidos 

por meio de uma comparação qualitativa. 

 

1.1.3.3 As normas jurídicas e a eficiência 

 

As regras legais podem ser avaliadas com base na eficiência 

de sua aplicação, moldando os incentivos a que as pessoas estão submetidas 

e, dessa forma, influem nas suas decisões de troca, produção, consumo, 

investimento etc. Para os seguidores do Movimento “Law & Economics”, o 

segundo significado de “Justiça” é “eficiência”. 
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1.2  O PROCESSO HISTÓRICO DO MOVIMENTO DIREITO E ECONOMIA 

 

A abordagem histórica do Movimento “Direito e Economia” se 

justifica no intuito de se conhecer alguns pontos importantes, analisando, por 

exemplo, o nascedouro do Movimento, como também a ideologia de seus 

precursores e as razões da importância da Escola de Chicago, que é a Escola 

mais expressiva quanto à “L&E”. 

Nesse sentido, esta Seção irá enfocar, primeiramente, alguns 

tópicos sobre o processo histórico, em estudo, quais sejam: a Escola 

Institucionalista; o início do Movimento; a Nova Economia Institucional (NEI); 

além de uma abordagem sobre a Escola de Chicago.  

 

1.2.1  A Escola Institucionalista 

 

Antes da abordagem sobre a Escola Institucionalista, importa 

analisar alguns dos pensamentos de Adam Smith, considerado o Pai da 

Economia Moderna, que estuda os efeitos econômicos das normas jurídicas. 

Malgrado os pensadores da Análise Econômica do Direito questionarem as 

ideias desse economista, essas se constituem na base para o desenvolvimento 

de uma doutrina de não intervenção do Estado, a não ser nas hipóteses de 

falha de mercado, as quais não eram tratadas pelo economista do século XVIII. 

AS PRINCIPAIS OBRAS DE ADAM SMITH SÃO: “UMA 

INVESTIGAÇÃO SOBRE A NATUREZA” E “A RIQUEZA DAS NAÇÕES”.  O 

LIVRO “A RIQUEZA DAS NAÇÕES”, LANÇADO EM MARÇO DE 1776, ANTES 

DA DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DAS TREZE COLÔNIAS DO LESTE DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, À COROA BRITÂNICA, É CONSIDERADO UM 

VERDADEIRO “BEST-SELLER”. NESSA ÉPOCA SE DEFENDIA O LIVRE 

COMÉRCIO TANTO NO REINO UNIDO, QUANTO NOS ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, CONTRA O MERCANTILISMO EXISTENTE. POR ISSO, AS IDEIAS DE 

ADAM SMITH NESSA OBRA SÃO TÃO BEM ACEITAS E INFLUENCIAM MUITOS 
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ECONOMISTAS, DENTRE OUTROS PENSADORES, MESMO PORQUE ERA UMA 

ÉPOCA DE MUITAS DIFICULDADES ECONÔMICAS CAUSADAS PELA GUERRA.  

Segundo esse notável economista, a iniciativa privada não 

deve sofrer a intervenção governamental, ou pelo menos ser a menor possível. 

Isto porque sem essa intervenção, os preços são livres, favorecendo a 

alocação dos recursos, posto que os preços são formados pelo próprio 

mercado e, assim, alcançam o equilíbrio, naturalmente. Isto se explica porque a 

livre concorrência provoca a queda do preço das mercadorias e serviços, 

fomentando as inovações tecnológicas. A esse mercado livre, Adam Smith 

denomina de “mão invisível". É o chamado “laissez faire”. 

Adam Smith defende que o Governo deve permitir que o 

mercado e os indivíduos fiquem livres para os seus negócios, sob pena das 

intervenções governamentais causarem uma economia com menos eficiência, 

gerando, assim, menor riqueza. Por outro lado, Adam Smith reconhece a 

necessidade de intervenção do Governo em alguns momentos, o que enseja 

que o Governo tenha uma “mão invisível” no mercado.  

Convém ressaltar que as ideias de Adam Smith em favor do 

livre comércio e pouca interferência governamental nos mercados, na 

tributação continuam a influenciar os discursos até nos tempos atuais. 

Quando se analisa ao longo do tempo, observa-se que os 

filósofos dos séculos XVI e XVII não esclarecem, de forma convincente, as 

questões atinentes aos direitos de propriedade e apenas as justificavam nas 

ideias do “direito natural”. Os fenômenos econômicos não são explicados de 

forma racional. Isto porque a ideologia inicial não é sustentada nas Ciências, 

em si. 

Com a evolução do pensamento mundial e o nascimento das 

Ciências, no qual do século XIX e início do século XX, outros economistas 

procuram respostas para essas questões com as devidas explicações 

racionais, considerando que os pensadores clássicos não respondiam aos 

anseios dos estudiosos. Assim, esses cientistas econômicos buscavam 

relacionar o Direito com a Economia. 

Nasce, assim, uma nova Escola sobre Direito e Economia, nos 

EUA, a Escola Institucionalista, que teve grande repercussão, depois das 
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Escolas Alemã (German Historical School) e Inglesa (English Historicist 

School). 

A Escola Historicista Alemã de economia (Historische Schule 

der Nationalökonomie) apresenta como ideologia, o estudo da História como 

supedâneo para os fenômenos econômicos. Friedrich List é considerado um 

dos nomes mais ilustres dessa Escola de Pensamento. Teve adeptos inclusive 

na Prússia e nos EUA, considerando que muitos norte-americanos estudaram 

na Alemanha e acabaram sendo influenciado pela Escola Alemã.  

A Escola Historicista inglesa de economia (English Historicist 

School) não apresenta uma repercussão do mesmo nível da Escola Alemã. Os 

seus seguidores deram continuidade às idéias dos clássicos e neo-clássicos, 

tais como, John Stuart Mill, Adam Smith, Francis Bacon e William Ashley. 

Assim, eles defendem o método indutivo, em prol ao dedutivo, reconhecendo a 

relevância dos métodos estatísticos para as pesquisas. 

Segundo os institucionalistas, conforme palavras anteriores, 

não bastam as meras explicações dos filósofos clássicos para os fenômenos 

econômicos, pois esses novos economistas vêem a necessidade de um estudo 

mais aprofundado desses fenômenos, alcançando as realidades sociais dos 

mesmos. Torna-se fundamental estudar o contexto histórico dos fenômenos 

econômicos analisados e observar o desenvolvimento das instituições para que 

se obtivesse uma explicação racional e assim apresentar resultados mais 

precisos quanto a esses fenômenos analisados. Na realidade, os 

institucionalistas apenas descrevem os fenômenos econômicos, observando a 

relação entre o Direito e a Economia, bem como a influência dessas Ciências, 

entre si e através desta análise, explicam a evolução, mas sem elaborar teorias 

sobre planejamento econômico; apenas com relatos fáticos. 

Os institucionalistas começam a se interessar pelo Direito, 

mormente no que diz respeito ao direito de propriedade. Por outro lado, cumpre 

esclarecer que a Escola Institucionalista deixa de vislumbrar o interesse dos 

juristas, às falhas na análise dos fenômenos econômicos, considerando que o 

método histórico da análise do direito não ser conveniente. 

Assim, por volta de 1930, a Escola Institucionalista começa a 

ficar enfraquecida no meio dos estudiosos. Por consequência, nasce o 
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Movimento “Análise Econômica do Direito” com a adesão de diversos 

seguidores, sendo a maioria, economistas.  

 

1.2.2 O Início do Movimento “Análise Econômica do Direito” 

 

A partir do ano de 1930, o Movimento Direito e Economia 

começa a se fortalecer. Isto porque a Escola Institucionalista foi ficando 

desacreditada ante a necessidade de se elaborar um método econômico mais 

preciso, considerando que os institucionalistas apenas observavam os 

fenômenos econômicos a apresentavam as suas conclusões.  

A maioria dos doutrinadores concorda que o Movimento da 

Análise Econômica do Direito originou-se na Universidade de Chicago, que se 

torna pioneira no estudo interdisciplinar entre as Ciências Direito e Economia, 

promovendo uma modificação de abordagem do estudo do Direito.  

A ideologia de Richard Posner, no sentido de reconhecer maior 

eficiência no Direito fundado no Common Law, do que em relação ao direito 

legislado (Economic Analysis of Law) provoca uma expansão acelerada no 

Movimento “Law and Economics”, alcançando outras Universidades norte-

americanas. Hoje, nos EUA, toda Universidade de grande porte, como a 

University of Chicago, Columbia University, Harvard University, Yale University, 

University of Michigan, dentre outras, apresentam Cursos nesse tema.  

Quanto ao Brasil, a Análise Econômica do Direito é um tema 

novo e relativamente desconhecido, considerando que existem poucos 

trabalhos sobre a disciplina, devendo a pesquisa interdisciplinar ser expandida 

no Brasil. A multidisciplinariedade consiste na justaposição de duas ou mais 

Ciências, considerando o mesmo objeto de análise. 

É cediço que o Brasil é um País de origem romano-germânica, 

recebendo por herança, o formalismo e a codificação e somente nos últimos 

tempos é que se observa um diálogo entre os juristas e os economistas, sob a 

luz inderdisciplinar do direito.   

O pragmatismo de Holmes apresenta pouca repercussão no 

direito brasileiro. Isso ocorre, em virtude de ter nascedouro nos EUA e o 

Common Law é bem diferente do sistema jurídico romano-germânico. Mesmo 
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porque no Common Law, o Magistrado, através do precedente judicial, se 

utiliza do sistema judge-made law. 

Zanatta (2011, p. 3) ressalta as barreiras do diálogo científico 

de “Direito e Economia” existentes no Brasil, conforme texto infracitado: 

 

“No Brasil, ao contrário dos países anglo-saxões, a superação do 
formalismo é um fenômeno recente no estudo do direito. Além da tradição 
Coimbra voltada aos aspectos formais do direito e a forte tendência civilista 
herdada do pensamento jurídico francês, a teoria do direito, a partir de 
meados do século XX, foi fortemente influenciada pela teoria pura do direito 
de Kelsen. De fato, somente nos últimos anos é que se ampliou o espectro 
da ciência jurídica para além dos conceitos estabelecidos pelo positivismo 
jurídico kelseniano, no qual o direito é um conteúdo ideal normativo (dever 
ser) que possui validade por si só, independente de postulados éticos, e de 
relações com a sociologia, política e economia.

2
 

[...] 
Outros fatores ajudam a explicar o motivo da abertura disciplinar ter 

sido ignorada no Brasil. A tradição jurídica local, influenciada pelo direito 
europeu continental, por muito tempo compreendeu o direito como um 
sistema formalista codificado e fechado, dotado de linguagem exclusiva. Na 
Alemanha, como ressalta Kristoffel Grechening, apesar do pioneiro 
movimento de direito e economia surgido em 1888 com Victor Mataja, a 
análise do direito pelo viés econômico foi fortemente reprimida pelos 
doutrinadores alemães, considerando a forte influência da Escola Histórica 
de Friedrich Carl von Savingny, que retomou o direito romano para a criação 
de uma ciência jurídica como disciplina independente, e da sistematização 
do direito através da Teoria Pura do Direito de Kelsen (GRECHENIG, 
2007).

3
 
É apenas com o rompimento com o formalismo hermético, 

fenômeno ocorrido apenas nas últimas décadas nos países de tradição 
jurídica romano-germânica – como o Brasil – que o projeto interdisciplinar 
ganhou espaço e passou a oferecer a oportunidade de retomar agendas de 
pesquisa já estruturadas nos países anglo-saxões, principalmente nos 
Estados Unidos.” 

 

 

É preciso esclarecer que a resistência brasileira ao Movimento 

“Law & Economics”, pode ser explicada a uma, pela falta de compreensão da 

teoria econômica; a duas, devido à distância entre os economistas e os juristas 

e advogados. Isto porque é no Poder Judiciário, que muitas vezes o 

jurisdicionado procura discutir os planos econômicos, em situações concretas, 

além do fato de existir uma descrença no tocante à estabilidade dos contratos 

celebrados entre as partes. 

                                                                 
2
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do direito. 6. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1998, p. 50. 
3
 GRECHENIG, Kristoffel, The transatlantic divergence in legal thought: 

American Law and Economics vs. German Doctrinalism. University of St. Gallen Law Schoool, 
Law and Economics Research Paper Series, working paper nº. 2007-25. 
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1.2.3 A Escola de Chicago 

 

Nos anos 1920/1930, inicia-se um processo de interação entre 

Direito e Economia na Universidade de Chicago (EUA). Henry Simons é 

trazido, em 1939, para a Escola de Direito de Chicago, como o primeiro 

economista para a Faculdade, tendo lecionado, mais tarde, um curso 

denominado “Economic Analysis of Public Policy”, curso esse de 

Microeconomia, direcionado aos advogados. 

Embora existam estudos importantes de precursores, no século 

XVIII (e mesmo anteriormente), tais como o de Adam Smith e Jeremy Bentham 

(comentados neste Capítulo), que contribuíram sobremaneira para o 

nascimento do Movimento de “Law and Economics”, somente nos anos 60, é 

que esse Movimento se expande e se fortalece. 

A história de “Direito e Economia” apresenta como nascedouro, 

o Departamento de Economia da Universidade de Chicago, anos 1960-1970, e 

hoje é reconhecida como a “Escola de Chicago”. 

Aaron Director, economista, assume como diretor da 

Faculdade de Direito da Universidade de Chicago e em 1958 funda a Revista 

de Direito e Economia. Neste novo contexto, Aaron Director ao conduzir o 

Departamento de Economia da Universidade de Chicago, procura despertar os 

juristas no tocante aos benefícios de uma interpretação do direito, a partir de 

interpretações econômicas e, através do projeto antitruste estabiliza o primeiro 

programa de “Direito e Economia” da Nação.   

A Universidade de Chicago cria o “Journal of Law and 

Economics”, no intuito de propagar o Movimento. Este jornal existe até hoje, 

incluindo uma versão eletrônica. 

Em 1960, Ronald Coase revitaliza a Revista de Direito e 

Economia da Universidade de Chicago e publica um artigo de sua autoria, 

denominado “O Problema do Custo Social”, causando grande repercussão, 

motivando, inclusive o Prêmio “Nobel” de Economia4 em 1991 para o Professor 

                                                                 
4
 Alfred Nobel institui o Prêmio Nobel em seu testamento, mas não criou um 

prêmio de Economia, assim, quando se refere à essa espécie de premiação, na verdade, trata- 
se do Prêmio Sveriges Riksbank de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, prêmio 
esse distinto daquele concedido pela Fundação Nobel. 
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Coase. No artigo, Coase traça uma nova maneira de analisar as operações, 

através de uma análise do custo da Economia. 

Trata-se de um divisor de águas entre os antigos e os novos 

“Direito e Economia” de Chicago, transformando-se numa nova era dessas 

Ciências. Na verdade, o aludido artigo de Ronald Coase motiva essa “divisão 

de águas”, passando o Movimento a ser chamado de “old Law and Economics” 

e “new Law and Economics”. 

Cria-se, então, uma nova abordagem econômica das 

Instituições, o que mais tarde, culmina na criação do Movimento conhecido 

como “Nova Economia Institucional (NEI)”. 

Mercuro e Medema (2006, pp. 99/100) ressaltam a importância 

das publicações de Adam Smith (Riqueza das Nações – 1976), sobre a 

democracia liberal e outros fatores e a sua influência para as ideias de 

Chicago, como também demonstram diferenças entre os economistas pré e 

pós-guerra, conforme se pode analisar pelo texto infra-reproduzido: 

 

“[...] The perspective of the prewar Chicago school is evidenced in 
the scholarship of Frank Knigt, Jacob Viner, Paul Douglas and Henry 
Schultz, who were themselves by no means of a homogeneous perspective. 
In simple terms, proponents of the early Chicago approach generally 
accepted the propositions that had been at the heart of economics since the 
publications of Adam Smith’s Wealth of Nations (1976) – within a liberal 
democracy, the rational pursuit of economic self-interest by economic actors 
was taken as given, competition was seen as inherent with and intrinsic to 
economic life, and market-generated out comes were said to be generally 
superior to those resulting from government interference with the market 
mechanism. Although these propositions (the latter two in particular) were 
beings increasingly called into question with the profession at large during 
the 1930s, their continuity with the Chicago tradition served (and continues 
to serve) to set the Chicago perspective apart from much of the rest of the 
economics profession. 

[…] In line with this, the new generation undertook to demonstrate, in 
formal terms, the detailed nexus between competitive markets and efficient 
outcomes. The nature of these price-theoretic undertaking was necessarily 
abstract and typically a historical largely relying on positive empirical 
research and mathematical analyses, all very much in keeping with broader 
movements, within neoclassical economics at the time, and toward with 
knight, ironically, had been rather hostile. […] Following the lead of Friedman 
and Stigler, postwar Chicago economists, buttressed by their empirical 
research, emphasized the efficacy of the competitive market system, arguing 
for less government intervention, fewer wealth redistribution policies, 
reliance on voluntary exchange with a concomitant reliance on the common 
law for mediating conflicts, and an across-the-board promotion of more 
private enterprise- which, based on the evidence provided by their empirical 
research, would facilitate a more efficient allocation of resources.”  
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Assim, observa-se uma nova geração de economistas, 

comprometendo-se a demonstrar o nexo entre os mercados competitivos e os 

resultados eficientes, sustentando menor intervenção governamental. 

É necessário lembrar o importante papel do juiz Richard Allen 

Posner, lembrado anteriormente, que inova a economia neoclássica (mesmo 

em se tratando de um juiz), ao defender a análise econômica do direito e a 

aplica ao exercício da judicatura.  

Segundo Posner, os elementos básicos da economia são 

capazes de explicar, de forma racional, tanto as doutrinas quanto as regras 

processuais dos sistemas jurídicos. Ele defende a idéia de que o exercício da 

função jurisdicional no direito consuetudinário apresenta maior eficiência do 

que o direito legislado. De acordo com o seu entendimento, os juízes seguem 

precedentes, porém o fazem mais pela certeza e pela previsibilidade jurídica do 

que para atingirem um direito justo e correto; Por sua vez, o statutory law 

(direito legislado) tende reduzir a eficiência em suas regras. Na realidade, a 

visão de Posner afirma que a neutralidade do julgador deve ser substituída pela 

legitimidade política.  

Ele apresenta a teoria da eficiência do Common Law (efficiency 

theory of the Common Law), no seu livro “A Análise Econômica do Direito” 

(Economic Analysis of Law). É cediço que o sistema jurídico norte-americano 

apresenta como nascedouro o sistema inglês (Common Law) e o juiz Posner 

se preocupa com os problemas da jurisprudência e busca dar uma 

interpretação sobre o direito comunitário, segundo Oliver Holmes, através de 

uma visão nietzschiana, separando a moral do direito, considerando de forma 

relativa, as questões morais da sociedade. Ele analisa caso a caso, 

observando o resultado mais eficiente e observa o comportamento normativo 

para que esse resultado eficiente seja assegurado pelas mesmas.  

Posner sustenta a maximização da riqueza, como ponto de 

eficiência econômica, a serem conquistados pelas decisões judiciais e luta para 

que a metodologia que serve de supedâneo para as decisões judiciais, venha a 

apresentar uma argumentação jurídica autônoma. 
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1.2.4 A Nova Economia Institucional (NEI) 

 

A Nova Economia Institucional (NEI) não é exatamente uma 

nova Escola. Como principais autores, devem ser mencionados os seguintes 

nomes: Douglass North, Ronald Coase e Oliver Williamson. 

Os seus seguidores defendem um papel importante das 

Instituições para o desempenho econômico. Assim, os estudiosos da NEI 

buscam analisar a evolução das Instituições ao longo do tempo, no intuito de 

avaliar o impacto que elas geram no desempenho econômico, na eficiência e 

distribuição. Isto porque nem todas as Instituições emergentes são 

consideradas como eficientes. Uma economia só é bem desenvolvida quando 

as suas Instituições evoluem e se modificam no intuito de reduzir os custos de 

transação. 

Douglas Cecil North é agraciado com o Prêmio Nobel em 

Ciências Econômicas, no ano de 1993, “pela renovação da investigação 

histórica econômica aplicando teoria econômica e os métodos quantitativos 

para explicar as mudanças econômicas e institucionais.” 

A Teoria da Análise Econômica do Direito e das Organizações 

se desenvolve de forma acelerada, em diversas Universidades norte-

americanas e europeias. As correntes sobre “Law and Economics” buscam 

explicar o nexo entre Direito e Economia, como por exemplo, a “New 

Institutional Law and Economics”, o estudo do “Direito, Economia e 

Organizações”. 

Nesse sentido, os estudiosos propõem uma interação entre as 

normas, o Direito positivado ou não, buscando analisar o desempenho das 

instituições e organizações sociais, a partir dos trabalhos de Douglas North e 

de Oliver Williamson.  

Leal (2010, pp. 33/34) lembra a ideologia de North no tocante 

às instituições formais, como no caso, o Judiciário, apresentarem um papel 

histórico e definitivo, na história social, como se pode depreender adiante: 

 

“Na mesma direção vai Douglas North ao sustentar que as 
instituições formais têm papel histórico e definitivo na configuração das 
relações de força que demarcam as possibilidades da história social, sendo 
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que todas as imperfeições destas instituições implicam déficits funcionais e 
seqüelas severas nas comunidades em que operam. Ou seja, no caso 
específico do Judiciário, quando toma decisões que desestabilizam a ordem 
constituída espacial e temporalmente e as expectativas das pessoas (ou 
mesmo quando suas decisões têm dificuldades de efetivação), isto gera 
efeitos de descréditos esvaziadores da sua legitimidade democrática assim 
como dos demais poderes instituídos.

5
”  

 

Nesse sentido, a Economia é dividida em dois segmentos: a 

“velha” e a “nova” economia da lei, conforme Posner. A chamada “velha” 

economia da lei refere-se às leis relativas ao funcionamento da economia e dos 

mercados, que trata das variáveis econômicas, como os preços, a 

concorrência, a distribuição da renda dentre outros fatores. Por sua vez, a 

“nova” economia da lei apresenta como objeto a totalidade dos sistemas legal e 

regulamentar, independentemente de a lei controlar ou não as relações 

econômicas. 

Ronald H. Coase é o ganhador do “Nobel de Economia”, 

prêmio de 1991, por suas pesquisas sobre a análise econômica dos custos de 

transação e os direitos de propriedades, onde realiza um estudo do direito 

contratual e dos direitos reais, através de uma análise microeconômica. Para 

essa premiação, foram considerado dois de seus trabalhos: “A Natureza da 

Firma” o e “O Problema do Custo Social”.  

Nesses trabalhos, Coase busca esclarecer o significado dos 

custos de transação e direitos de propriedade para a estrutura institucional e o 

próprio funcionamento da Economia. 

Em seu artigo “The nature of firm”, ele aborda a temática sobre 

a origem do crescimento das firmas e conclui que o crescimento dessas está 

subjugado aos custos de transação, ou seja, elas crescerão enquanto for mais 

barato racionalizar esses custos do produto.  

Coase foi muito influenciado pelas ideias de Adam Smith, no 

que diz respeito ao estudo das instituições, o que veio a contribuir para a Nova 

Economia Institucional. 

                                                                 
5
 NORTH, Douglas C. Structure and Change in Economic History. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1986. A função das instituições para a NEI, portanto, 
é primordialmente reduzir a incerteza nas relações sociais, bem como reduzir os níveis de 
conflito que elas forjam, sem, no entanto, inviabilizar as necessárias mudanças adaptativas que 
os movimentos de mercado induzem. 
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Convém esclarecer que alguns autores defendem que Coase, 

na realidade, se utiliza da teoria de Adam Smith, que equipara o Estado, a uma 

mão invisível, deixando que os mercados atuem livremente; e que, as ideias de 

Coase relativas a esse tema e o condecoraram com o “Nobel” de Economia, 

em 1991, é apresentada de forma diferente, consoante palavras de Neves 

(1991, p. 1), infracitadas: 

 

“O Nobel de 1991 foi atribuído a um dos feitos mais raros e 
estranhos da história da Economia. O inglês Ronald Coase foi galardoada 
(sic) por ter descoberto as consequências da ‘mão invisível’! Não se trata de 
plágio do pai Smith mas de uma daquelas raras situações na ciência em 
que uma idéia elementar, tão simples e divulgada que toda a gente a 
conhece, é apresentada de uma forma diferente e, ao ser explicitada, essa 
evidência revela conseqüências inesperadas e, até,escandalosas sem, no 
entanto, deixar de ser exactamente o que era. Coase limitou-se a dizer o 
que todos sabiam e ninguém percebia. Pode-se dizer que o Nobel de 91 foi 
concedido a um proverbial ‘ovo de Colombo’. Um outro facto insólito, que 
resulta deste, é que Ronald Coase na universidade de Chicago desde 1964, 
apesar de uma vasta obra de investigação, adquiriu notoriedade por apenas 
dois pequenos textos, e ambos radicando na mesma idéia. Mas desses 
textos tão simples saíram, não só várias linhas de investigação das mais 
fecundas da Economia moderna, mas também uma maior compreensão do 
comportamento humano, objecto da ciência e, talvez ainda mais importante, 
um entendimento mais profundo da real natureza e alcance dos princípios 
da Economia. Isto é mais do que suficiente para justificar a consagração do 
Nobel”  

 

Pinheiro e Saddi (2005, p. 13) sustentam que segundo Coase, 

as leis atuam sobre a atividade econômica através das seguintes funções: 

protegem os direitos de propriedade privados; estabelecem as regras para a 

negociação e a alienação desses direitos, entre agentes privados e entre eles e 

o Estado; definem as regras de acesso e de saída dos mercados; promovem a 

competição e regulam tanto a estrutura industrial como a conduta das 

empresas nos setores em que há monopólio ou baixa concorrência, 

ressaltando, inclusive, a importância de Coase para os contratos, pelo que se 

pode depreender a seguir: 

 

“[...]  
Na perspectiva proposta por Coase, as leis atuam sobre a atividade 

econômica, por intermédio da política econômica, desempenhando quatro 
funções básicas: protegem os direitos de propriedade privados; 
estabelecem as regras para a negociação e a alienação desses direitos, 
entre agentes privados e entre eles e o Estado; definem as regas de acesso 
e de saída dos mercados; promovem a competição; e regulam tanto a 
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estrutura industrial como a conduta das empresas nos setores em que há 
monopólio ou baixa concorrência. 

[...] 
Os contratos desempenham um papel igualmente central na 

organização da atividade econômica, [...]. Só com o trabalho pioneiro de 
Ronald Coase a ciência econômica passou a entender que transações 
humanas, comerciais e de trocas são reguladas não exclusivamente pelo 
sistema de preços, mas também pelos contratos. Em especial, Coase 
mostrou que tudo o que é feito em uma empresa pode ser efetuado por 
intermédio do mercado com um conjunto (ou “feixe”, como se prefere dizer) 
de contratos adequadamente desenhados. O que leva a produção a 
organizar-se de uma ou outra forma é, em larga medida, o custo de 
transação inerente a cada opção.” 

 

Sztajn (2005, p. 82) ressalta a importância da contribuição de 

Coase para o desenvolvimento de “Law and Economics”, sobretudo para a 

nova linha da NEI, consoante palavras infracitadas: 

 

“Para Ronald Coase, Law and Economics demonstra a importância 
da Economia no estudo do Direito, notadamente considerando as 
formulações da Nova Economia Institucional, centrada nas instituições 
sociais entre as quais, empresas, mercados e normas, que facilitam 
compreender o sistema econômico. Para Coase, quando os operadores do 
Direito dominarem conceitos econômicos, suplantarão os economistas na 
avaliação econômica dos efeitos das normas jurídicas, refinando o método 
de estudo do Direito. 

Se nenhum outro argumento existisse, bastaria este, do economista, 
para estimular a pesquisa e o diálogo conjunto entre economistas e juristas. 
A importância do desbravamento da interdisciplinaridade e os benefícios 
que dela podem resultar para o aperfeiçoamento do estudo do Direito são 
inegáveis.” 

 

Posner (2009, p. 449) também enaltece a pessoa de Coase, 

pelas seguintes palavras: 

“Este é Coase, o maior economista inglês vivo, escrevendo sobre 
Adam Smith, seu maior predecessor. A descrição, no entanto, aplica-se 
igualmente bem a Coase

6
; e não apenas por “The Problem of Social Cost” 

ter sido publicado aproximadamente trinta anos depois que Coase deu início 
a seus estudos de economia. Não é preciso observar muito atentamente 
suas receitas metodológicas para perceber que estas lhe serviram bem”. 

 

                                                                 

6
 “Ronald é inglês da cabeça aos pés, [e] um isolacionista nato.” George J. 

Stigler, Memoirs of na Unregulated Economist, p. 159 (1988). 
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Oliver Williamson recebe o Prêmio Nobel de Ciências 

Econômicas, de 2009, juntamente com Elinor Ostrom, “pela análise da 

governança econômica, especialmente dos limites da firma.” 

Williamson apresenta o terceiro pilar, qual seja, as 

organizações, para a estrutura do “L&E”. Segundo ele, a economia neoclássica 

influencia o Direito, mas em consonância com a NEI), que se funda nos custos 

de transação, o direito e as organizações refletem-se na Economia, conforme 

se observa na figura, a seguir: 

 
FIGURA 1: 

COMPARAÇÃO ENTRE A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E 

O DIREITO, ECONOMIA E ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Willianson, O. E. “Revising Legal Realism: The Law, Economics and Organization Perspective”, in 
Coasean Economics: Law and Economics and the New Institutional Economics. Edited By Medena, S., 
1997, apud Zylbersztajn, Decio e SZTAJN, Rachel (ORG.), 2005, p. 12. 
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Como quer Williamson, é preciso que as formas de governança 

tenham a consciência e desenvolvam ações para lidar com possibilidades 

futuras de rompimentos contratuais (de obrigações em geral assumidas pelo e 

no Mercado), tendo as organizações – dentre elas o Estado enquanto 

Parlamento, Executivo e Judiciário – a responsabilidade de coordenar e 

minimizar os custos de transação econômica, através de mecanismos que 

desenhem, monitorem e exijam o cumprimento das obrigações entabuladas. 

Nesse sentido, Zylbersztajn e Sztajn (2005, p. 9) esclarecem o seguinte: 

 

“A contribuição de Williamson baseia-se no fato de que as formas 
de governança serão arquitetadas buscando lidar com possibilidades 
futuras de rompimento contratual. O seu trabalho ressalta o papel das 
organizações como forma de coordenar e minimizar os custos de transação, 
definidos com os custos de desenhar, monitorar e exigir o cumprimento de 
contratos. O alinhamento eficiente deriva da relação entre as características 
das transações, as características dos agentes, as características das leis, 
dentro de uma lógica de eficiência, ou seja, minimizadora dos custos de 
transação. O ambiente institucional tem papel relevante, podendo afetar a 
arquitetura das organizações. Formas para lidar com oportunismo pós-
contratual (salvaguardas) surgirão como resposta dos agentes. 

Assim emerge mais uma parte da resposta à indagação a respeito 
das relações entre o Direito e a Teoria das Organizações. A maior aplicação 
do trabalho de Williamson dá-se na análise da coordenação vertical, na área 
da análise da concorrência, na área de finanças (debt ou equity), relações 
de trabalho, formas organizacionais, governança corporativa, estudo da 
burocracia, entre outros. A base teoria desenvolvida por Williamson utiliza 
fortemente a teoria jurídica dos contratos desenvolvida por Ian Macneil 
sobre teoria legal dos contratos.

7
” 

 

Leal (2010, p. 33) comenta as formas de governança de 

Williamson pelas seguintes palavras: 

 

“Como quer Williamson, é preciso que as formas de governança 
tenham a consciência e desenvolvam ações para lidar com possibilidades 
futuras de rompimentos contratuais (de obrigações em geral assumidas pelo 
e no Mercado), tendo as organizações – dentre elas o Estado enquanto 
Parlamento, Executivo e Judiciário – a responsabilidade de coordenar e 
minimizar os custos de transação econômica, através de mecanismos que 
desenhem, monitorem e exijam o cumprimento das obrigações 
entabuladas.” 

 

                                                                 
7
 MACNEIL, I. R. “The many futures of contracts”, Southern Califórnia Law 

Review, 47 (Maio): 691-816. 1974. 
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Nesse sentido, as formas de governança precisam se adaptar 

às possibilidades de rompimentos contratuais, oriundas da própria 

consequência do Mercado, devendo, inclusive o Judiciário, coordenar a 

minimização dos custos de transação. 

 

 

1.3  ALGUMAS IDÉIAS FUNDAMENTAIS DE DIREITO E ECONOMIA 

 

No intuito de entender um pouco mais o Movimento de “Direito 

e Economia”, torna-se necessário observar as suas principais ideias, 

defendidas pelos estudiosos do tema, expostas a seguir: 

 

 

1.3.1 O Teorema de Coase 

 

Ronald Coase, na qualidade de diretor do programa de estudos 

de teoria econômica do direito da Faculdade de Direito da Universidade de 

Chicago e orientador das pesquisas de Richard Posner e William Landes, além 

de ser o editor do Journal of Law and Economics, exerce grandes influências 

nos juristas da Universidade, iniciando-se o Movimento “Law and Economics”, 

conhecido como a “Escola de Chicago”.  

Coase promove uma ruptura na Economia, trazendo uma nova 

abordagem para o problema das externalidades, uma vez que os custos 

envolvidos para os vários arranjos sociais devem ser considerados, assim 

como aqueles relacionados à mudança para um novo sistema. É sempre 

necessário atentar para o efeito total. (COASE, 1960) 

Nesse artigo, Coase rebate as ideias da tese do economista 

inglês Arthur Pigou, que defendia serem necessárias determinadas políticas 

governamentais, como a imposição de tributos, no intuito de se evitar 

externalidades negativas. Por sua vez, Coase defende nesse texto que a 

eficiência alocativa será atingida independentemente da atribuição de direitos 

realizada pelo Estado num regime de “custos de transação zero”. Existem 

custos de transação gerados pelo direito. Assim, o Estado deve facilitar as 
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transações com o fito de se evitar altos custos de transação entre os agentes 

econômicos, maximizando a riqueza.  

Segundo Coase, considerando os custos de transação na 

Economia e na Teoria das Organizações, o Direito alcança relevância na busca 

dos resultados econômicos. Isto porque as Instituições legais, como por 

exemplo, o Judiciário, causam impactos econômicos significativos. 

A Economia Neoclássica, segundo Coase, consiste num 

mundo da “blackboard economics”, pois os seus seguidores acreditam, 

diferentemente de sua opinião, que as Instituições não influenciam o 

desempenho da Economia, uma vez que no mundo, inexistem os custos de 

transação, conforme lembra Zylbersztajn e Sztajn (2005, pp. 1/2), in verbis: 

 

“Segundo o Teorema de Coase, em um mundo hipotético sem 
custos de transação (pressuposto da Economia Neoclássica), os agentes 
negociarão os direitos, independentemente da sua distribuição inicial, de 
modo a chegar à sua alocação eficiente. Nesse mundo, as instituições não 
exercem influência no desempenho econômico. Ocorre que, como 
asseverou Coase, esse é o mundo da blackboard economics. Ao criticar a 
análise econômica ortodoxa, Coase enfatizou que, no mundo real, os custos 
de transação são positivos e, ao contrário do que inferem os neoclássicos 
tradicionais, as instituições legais impactam significamente o 
comportamento dos agentes econômicos.

8
 

 

Coase analisa as ações das business firms que prejudicam a 

terceiros e aponta como exemplo, uma fábrica que produz fumaça, em forma 

de externalidades. Segundo a visão dos economistas, os proprietários da 

fábrica deveriam ser responsabilizados pelos danos causados a terceiros 

podendo, inclusive haver a remoção da fábrica do local ou ainda, a respectiva 

tributação com a criação de um tributo progressivo, cujo fato gerador seria a 

própria produção de fumaça. Denota-se que quaisquer dessas medidas de 

responsabilidade, causariam como impacto, um prejuízo para a fábrica. Então, 

se A causa um dano a B, B acabará prejudicando também a A, de forma 

reflexiva. Isto porque evitar ou diminuir o prejuízo a B seria prejudicar A. 

O Teorema de Coase aponta a necessidade de se decidir qual 

seria o prejuízo menos grave, considerando os objetivos de maximização da 

eficiência. Deve ser atentado para a influência que os direitos de propriedades 
                                                                 
8
 COASE, R. “The problem of social cost”. Journal of Law and Economics, n. 

3, 1960. 
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exercem no mercado (no caso, a comunidade local), além da alocação legal 

dos recursos, como forma de solução para as externalidades.  

Carvalho e Jobim (2008, pp. 241/242), explica que 

externalidades “são perdas ou ganhos não internalizados pelos produtores e 

consumidores e que, portanto, não integram o cálculo dos custos e preços das 

mercadorias, bens e serviços.” Como exemplos de externalidades negativas, 

eles apontam a fábrica que é poluidora do ambiente ou a boate, como 

produtora de barulho para a vizinhança. Na forma de externalidade positiva, 

pode ser considerada a residência que ao contratar o serviço de vigilância, 

ocorre “free rides”, posto que outros vizinhos irão se beneficiar, sem a 

respectiva contribuição, em forma de contraprestação.  

Segundo esses autores, Coase busca resolver a questão das 

externalidades através de uma política de incentivos produzidos pela 

tributação, sendo o seu foco nos Custos de Transação. O Teorema de Coase 

considera os custos de transação iguais a zero e as compensações mútuas, 

como incentivos, com o fito de se solucionar os problemas dessas 

externalidades. Como nem sempre, no dia a dia, as transações apresentam 

custos zero, as instituições jurídicas, principalmente os direitos de propriedade 

passam a ter grande importância. Por isso, é preciso que esses direitos 

estejam bem definidos, garantindo a segurança jurídica, o que leva à eficiência, 

na forma da equação abaixo: 
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FIGURA 2:  

TEOREMA DE COASE 

 

DIREITOS DE PROPRIEDADE DEFINIIDOS 
E OBJETIVOS 

 
+ 
 

CUSTOS DE TRANSAÇÃO NULOS 
 

= 
 

EFICIÊNCIA ECONÔMICA 
 

 

Fonte: Carvalho e Jobim (2008, p. 242)  

 

 

1.3.2 A Teoria dos Custos de Transação 

 

Ronald Coase, ao escrever “The Nature of the Firm”, em 1937, 

apresenta o conceito de custos de transação. Convém ressaltar, ainda, a 

contribuição de outro economista para o tema, Oliver Williamson, considerado 

um dos pais da NEI. 

Custo de transação é o custo monetário ou do tempo perdido 

em que os agentes “pagam”, além do preço do produto, para celebrar um 

contrato ou realizar uma transação econômica, prejudicando ou dificultando o 

negócio jurídico. Envolvem os custos de tributação, assimetrias pelas 

dificuldades de acesso à informação, litigância, renegociação e o que mais se 

ofereça. 

A Teoria dos Custos de Transação aponta três pontos 

relevantes, quais sejam: a racionalidade limitada (assimetria de informação), o 

comportamento oportunista e a especificidade dos ativos. 
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A racionalidade limitada consiste na ideia de que embora os 

agentes ajam pela razão, essa racionalidade é mitigada pela assimetria de 

informação. Isto porque existem limitações por ocasião do acesso às 

informações. 

O comportamento oportunista está presente nas negociações. 

Assim, os agentes celebram contratos, como formas de garantia de seu 

cumprimento e evitar as perdas. Logo, o custo de transação referente a um 

contrato será diretamente proporcional à necessidade desse contrato.  

Os ativos específicos não podem ser reutilizáveis sem provocar 

alguma perda de valor. Dessa feita, quanto maior o grau de especificidade do 

ativo, maior será o seu custo de transação. 

De acordo com Douglas North, as Instituições políticas e 

econômicas devem considerar os custos de transação. Se essas Instituições 

promoverem transações de baixo custo, irão viabilizar a existência de 

mercados de produtos e fatores, dotados de eficiência, contribuindo para o 

crescimento econômico.  

Sztajn, Zylbersztajn e Mueller (2005, p. 99) ressaltam os 

ensinamentos de Ronald Coase no tocante aos impactos econômicos das 

decisões judiciais, lembrando também as palavras de Cooter e Ulen, quanto 

aos direitos de propriedade, nos termos mencionados adiante: 

 

“[...] 
Nesse caso, o resultado da invariância da alocação final à dotação 

dos direitos de propriedade tenderá a não se realizar. Esse é o mundo que 
Coase analisa na segunda metade de The Problem of Social Cost. Para 
essas situações, a literatura de Análise Econômica do Direito recomenda 
que a lei deve dar incentivos para que os agentes ajam da foram que resulte 
na mesma alocação de recursos que resultaria caso custos de transação 
fossem baixos. Nas palavras de Coase, “os tribunais devem compreender 
as consequências econômicas de suas decisões e devem, até o ponto que 
isto for possível e sem criar muitas incertezas a respeito da posição legal 
propriamente dita, levar em consideração estas conseqüências ao tomar 
suas decisões” (vide nota 25)

9
. Ou, como colocam Cooter e Ulen (op. cit.)

10
 

ao concluir o capítulo sobre a Teoria Econômica de direitos de propriedade 
em seu livro –texto de Análise Econômica do Direito: “A lei de propriedade 
(property law) portanto estabelece no sistema legal uma estrutura de 
mercado para a alocação de recursos. Criar, proteger e melhorar esta 
estrutura transacional é uma de suas funções centrais.” 

                                                                 
9
 COASE, R.. “The Nature of the Firm”. Economica, 4, nº 3.386-405, 1937. 

10
 COOTER, R. e ULEN, T. Law and Economics. Glenview, Scott, Foresman 

and Company, 1988. 
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É cediço que a Escola Clássica de Chicago apresenta como 

teoria a baixa ou nenhuma intervenção estatal no âmbito da regulação social. 

Verifica-se, assim, que Robert Cooter tem grande importância para a Nova 

Escola de Chicago, por justamente pensar diferente, e defender que a 

existência de acordos está adstrita aos negócios de maiores custos de 

transação. Cooter propõe o que chama de Teorema de Hobbes, sobre a 

intervenção forte do Estado e o conhecido Teorema de Coase, que apregoa a 

intervenção mínima estatal. Assim, a gestão dos conflitos se torna mais 

independente do que as preferências dos juízes, considerando que a lide passa 

a ser compreendida como que dirigida pelas variáveis do mercado e pela 

competição dos seus agentes racionais; o que leva os litigantes a 

determinarem a eficiência do direito por meio dos seus incentivos privados para 

litigar ou não. Nesse sentido, esse raciocínio de Cooter poderá ser utilizado 

para a avaliação dos custos judiciais (LEAL, 2010, pp. 62/63).   

Os custos dos julgamentos envolvem uma diversidade de 

custos, como por exemplo, os custos sociais, os de oportunidade, o custo da 

equipe administrativa dentre outros, que devem ser considerados na apuração 

dos custos de um processo judicial completo. Devido a esses altos custos, a 

resolução alternativa de disputas ou os julgamentos simplificados, como os dos 

Tribunais de Pequenas Causas (chamados no Brasil de “Juizados Especiais”) 

são preferíveis à tramitação completa de um processo judicial, considerando 

que ninguém sabe qual o custo total ou médio das disputas civis. Isto porque o 

custo de uma ação civil de rotina pode chegar a milhares de dólares em 

pouquíssimo tempo (COOTER e ULEN, 2010, pp. 458/460).  
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1.3.3 A Eficiência 

 

Law and Economics trata da aplicação dos conceitos 

econômicos ao direito, objetivando a eficiência. Assim, o presente estudo sobre 

a eficiência deve não só envolver o período neoclássico da Economia, como 

também, o pensamento de Richard Posner, que influencia sobremaneira os 

seguidores da Análise Econômica do Direito, examinados a seguir: 

  

1.3.3.1 A Eficiência Segundo Pareto 

 

Vilfredo Pareto é considerado um dos ideólogos do Fascismo, 

com a sua teoria de interação entre a elite e as massas. Ele aplica a 

matemática à análise econômica e à sociologia.  

A eficiência na Economia Neoclássica consiste na “eficiência 

de Pareto”. Segundo ele, um sistema é eficiente quando para melhorar o bem-

estar de uma pessoa; outro indivíduo não piora de situação. Assim, uma 

economia eficiente é aquela que para melhorar, não precisa reduzir a produção 

de qualquer outro bem ou serviço. Este é o “Ótimo de Pareto”; ou seja, a 

utilidade (individual) é incrementada em direção ao equilíbrio (geral). 

Pareto não defende aqui a igualdade de condições de cada 

indivíduo ou as mesmas oportunidades ou ainda, a existência de justiça. A 

eficiência aqui está sendo analisada sob o prisma econômico, tão somente. 

Rodrigues (2007, p. 27) concede um bom exemplo de uma 

situação “Pareto-Eficiente”, infracitada: 

 

“Dizer que uma situação é Pareto-Eficiente, é um óptimo de Pareto, 
não é o mesmo que dizer que é justa, boa ou correcta. Por exemplo, se 
duas pessoas famintas tiverem que distribuir entre si dois quilos de arroz e 
uma se apoderar e toda comida, a situação resultante é um óptimo de 
Pareto: não é possível aumentar a satisfação da pessoa que não recebeu 
arroz sem prejudicar a que dele se apropriou. No entanto, presumivelmente, 
a maioria das pessoas não considerariam essa distribuição justa.” 
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Sztajn (2005, p. 76) critica a visão de Pareto, posto que 

“depende da alocação inicial da riqueza e porque não induz as pessoas a 

revelarem as suas preferências qualitativas”. 

 

1.3.3.2 A Eficiência Segundo Kaldor-Hicks 

 

A Eficiência Kaldor-Hicks foi denominada assim, por Nicholas 

Kaldor e John Richard Hicks. Eles acompanham as idéias de Jeremy Bentham 

e defendem o utilitarismo, no sentido de que as normas devem atender o bem-

estar geral, alcançando o maior número de pessoas.  

Esse critério não é muito aceito, uma vez que exige a 

compensação aos que perdem ganhos, pelos vencedores. Se não houver 

aludida compensação, os perdedores poderão vetar quaisquer mudanças em 

prol dos vencedores. Mesmo porque a racionalidade dos agentes e a eficiência 

alocativa não coadunam com a solidariedade e geração de bem-estar coletivo. 

(STAJN, 2005, P.76). 

 

 

1.3.3.3 A Eficiência Segundo a Análise Econômica do Direito 

 

Em consonância com Richard Posner, o Common Law é mais 

eficiente do que o direito legislado, posto que os juízes quando decidem, no 

direito consuetudinário, estimulam a utilização dos recursos mais eficientes. 

Para ele, o Common Law apresenta uma lógica jurídica, essencialmente 

econômica. Assim as regras elaboradas pelos Magistrados devem ser julgadas 

pelas consequências das diversas alternativas das leis. No intuito de se fazer 

uma interpretação eficiente, é mister requerer fatos e estruturas, teorias de 

outras áreas, tais como a Economia, Estatística, dentre outras. 

SCHÄFER e OTT (2004, p. 8) esclarecem a relação entre 

eficiência alocativa e Justiça, in verbis: 

 

“Before procceding any further we need to deal with a matter that is 
often the source of misundestanding betwen legal scholars and economists. 
This concerns the relationship between allocative efficiency and Justice. 
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First, the meaning of efficiency as used by economists has nothing 
to do with its common usage. It has a very precise meaning that can then be 
used as an elementary principle for the design of social institutions. A 
society is considered efficient if, an only if, under the given endocuments it is 
no longer possible to improve the welfare of any individual and at the same 
time no individual has been made worse off. In other words, given the 
resources initially available and their allocation, the members of a society 
have achieved the highest possible level of utility. It should be clears that a 
society with efficient institutions and legal system is not necessarily just. It 
may be the case that onde has to accept a loss of efficiency in order to 
achieve particular normative goals. A completely inefficient society is, 
however, an in just one. 

Second, that efficiency may conflict with legal principles does not 
mean either one or the other must make way. One could actually argue that 
a particular legal goal gains legitimacy if it is efficient. For example, it would 
appear unreasonable to justify the inefficient outcome of a particular court 
decision on the argument that it mates legal certainty, particularly if a change 
would make people better off. Consider the absurdity of using such an 
argument if it meant inhibiting the industrial development of a country.” 

 

Douglass North acrescenta à análise econômica do Direito, o 

estudo das Instituições, considerando a sua visão econômica da NEI. De 

acordo com a Teoria de Douglass North, as Instituições formam-se com 

diferentes graus de eficiência de sociedade no intuito dessa sociedade 

promover a cooperação entre os agentes. O mercado eficiente é consequência 

de Instituições que oferecem contratos de baixo custo.  

Nos textos de North, percebe-se uma evolução no conceito de 

eficiência. Primeiro, ele defende a eficiência produtiva, como resultado de um 

arranjo institucional que venha a maximizar a produção. Depois, ele desenvolve 

esse conceito e apresenta a eficiência adaptativa. Isto porque a eficiência 

será verificada quanto maior for a capacidade da sociedade em se adaptar a 

diversidades ao longo do tempo. Ele parte de uma concepção de eficiência 

estática para uma eficiência flexível.  

Nesse sentido, para que a eficiência possa se manter ao longo 

do tempo, as Instituições também precisam ser flexíveis, capazes de se 

adaptarem a diversidades e novidades que irão surgir. Pois, os problemas para 

serem resolvidos exigem um melhor desempenho econômico por parte das 

Instituições. Assim, essas Instituições políticas e econômicas precisam oferecer 

incentivos com o fito de promover inovações.  

Existem duas forças que influenciam a jurisprudência, rumo à 

eficiência: uma, mais fraca, por parte do mercado de litígio e outra, mais forte, 

por parte do mercado por normas. Discute-se, assim, se os juízes adotam a 
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eficiência enquanto objetivo. Alguns defendem que os juízes deveriam alocar 

os direitos jurídicos com justiça, o que independe da eficiência. De qualquer 

forma, observa-se que os juízes preferem regras mais eficientes, sendo que no 

sistema do Common Law, os juízes podem aproveitar o caso para modificar a 

lei. (COOTER e ULEN, 2010, pp. 455/456). 

 

 

1.3.4 Law of Torts (Lei de danos) 

 

A lei de danos tem o fito de minimizar a ocorrência dos 

acidentes, além de incentivar uma política preventiva quanto aos mesmos. 

Miceli (2004, pp. 15/16) esclarece o que seja um dano e explica 

a função social da lei de danos, conforme palavras transcritas a seguir: 

 

“1 What is a Tort? 
As noted, tort law is that area of the common Law concerned with 
accidental injuries. Examples include personal injuries, products 
liabitility, workplace accidents, medical malpractice, and 
environmental accidents. As this list suggests, risk is a necessary by-
product of many socially beneficial activities, including driving, use of 
vaccines, medical procedures, and so on. And although we cannot 
ordinarily eliminate the risk without cutting out the activity altogether, 
we should nevertheless take all cost-justified steps to minimize the 
resulting cost. That means that we should investin risk reduction to the 
point where saving an additional dollar in accident losses can only be 
achieved by spending more than one dollar in precaution. 

Society has many ways of controlling risks, including safety 
regulation, taxation, and even criminal penalties for risky activities (for 
example, fines por speeding). These are all examples of “public” 
controls imposed by the government. […] 
1.1  The Social Function of Tort Law 
The primary social functions of tort law are twofold: to compensate 
victims for their injuries and do deter “unreasonably” risk behavior. 
Although the economic approach to tort law is not unconcerned with 
the goal of compensation, its primary goal is optimal deterrence. To 
this end, tort rules are viewed, first and foremost, as providing 
monetary incentives for individuals engaged in risky activities to take 
all reasonable (cost-justified) steps to minimize overall accident costs” 

 

Guido Calabresi, em seu artigo "Algumas considerações sobre 

a distribuição do risco e a Lei de Danos”, defende que a lógica econômica deve 

sempre recair sobre a alternativa de menor custo. Este é o artigo mais citado 

no Yale Law Journal.  
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Já no artigo “Os custos dos acidentes”, ele realiza uma análise 

jurídica e econômica e cria os pontos nucleares da análise econômica do 

direito penal. 

Calabresi cria uma teoria chamada “Cheapest Cost Avoider” 

(Custo mais baixo da Prevenção) em que os custos de acidentes seriam 

reduzidos se o causador do dano fosse responsabilizado pelo mesmo. Ou seja, 

se o motorista deixou de gastar x (ex. R$ 80,00 oitenta reais) nos freios e por 

causa disso atropela alguém, ele deve ser responsabilizado a pagar a 

indenização (ex. R$ 300,00 trezentos reais). Assim, através de um raciocínio 

lógico, pela análise econômica do direito, o motorista iria preferir pagar os R$ 

80,00 (oitenta reais) dos freios apenas. Para ele, a lei de acidentes tem por 

escopo a minimização do custo total dos acidentes e dos custos para evitar os 

acidentes. Ou seja, haveria minimização de custos se houvesse 

responsabilização pelo causador do dano.   

 

1.3.5 Insider Trading 

 

Henry Manne é considerado um dos quatro fundadores da área 

de Direito e Economia. Ele publicou vários artigos e livros sobre direito e 

economia, mercado livre e a regulação dos valores mobiliários. Um de seus 

livros, “Insider Trading e do Mercado de Valores” (1966) exerce grande 

influência no direito empresarial, no que tange à análise econômica, através de 

sua Teoria sobre o mercado de controle corporativo. 

“Insider trading” é o uso indevido de uma informação 

privilegiada, obtida em sigilo, sobre a negociação de valores mobiliários de 

certa Empresa. Manne esclarece que a política contrária ao insider trading se 

aplica quando a venda das ações ocorre antes da publicidade da informação. A 

fim de entender por que Manne toma esta posição, é preciso analisar um pouco 

sobre a política de insider trading, exposta a seguir: 
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FIGURA 3: 

MANNE E A POLÍTICA DE INSIDER TRADING 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Pode ser observado que tanto no cenário A, quanto no cenário 

B, o insider trading aumenta o preço, promovendo a venda tão somente por 

causa desse aumento do preço. Por causa disso, pode ser afirmado que 

segundo Manne, os acionistas não seriam prejudicados por insider trading. O 

que as pessoas geralmente têm em mente é uma comparação do cenário B 

com o que teria ocorrido se a informações privilegiadas fossem conhecidas 

pelos acionistas.  

Por outro lado, verifica-se perda líquida social no momento em 

que os insiders tomam conhecimento da informação e quando essa informação 

se torna pública; o que se denota o efeito da mão invisível, na medida em que 

os insiders utilizam-se das informações o mais rápido possível, pois o preço 

sobe, causando pouca perda da rede social. 
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1.4  CRÍTICAS AO MOVIMENTO LAW & ECONOMICS 

 

Embora a Escola de Chicago venha galgando grande 

importância para a Análise Econômica do Direito convém esclarecer a 

existência de outras Escolas que apresentam linhas diferenciadas de 

pensamento que têm por escopo analisar economicamente o Direito positivo, 

abordando de forma interdisciplinar o Direito e a Economia, conforme se 

observa a seguir: 

 

1.4.1 Critical Legal Studies 

 

Durante uma época, se observa o debate do século, entre dois 

Movimentos, um da direita e outro, da esquerda política, antagonistas, portanto 

se enfrentavam buscando se afirmar como o Movimento “porta-voz” do 

Realismo Jurídico. De um lado, “Direito e Economia”, representante da direita 

política, e de outro, “Critical Legal Studies”, que apresenta uma crítica fundada 

no pensamento esquerdista dos anos 60 e hostiliza o Common Law.  

O Movimento “Critical Legal Studies” surge em 1976, na 

Universidade de Wisconsin, a partir de um encontro organizado por David 

Trubek e Duncan Kennedy, professor em Harvard, de diversos professores de 

visão realista e crítica do direito. Trata-se de um Movimento influenciado pelo 

Marxismo ocidental e considerava o direito como resultado da política (“Law is 

Politics”) e do poder. Kennedy, por exemplo, defende que as escolas de direito 

formam uma classe elitista e não estavam preocupadas com os problemas 

sociais. Existem, ainda, outras influências, tais como, o Realismo Jurídico, o 

Historicismo Social, o Estruturalismo francês, o Neomarxismo. 

A ideologia desse Movimento de crítica ao “Law and 

Economics” consiste no pensamento de que os arranjos sociais geram o 

próprio direito, com o escopo de convencer a população de que os sistemas 

jurídicos, econômicos sociais eram justos. 

Essa Escola também defende que a eficiência de Kaldor-Hicks 

se consubstancia numa escolha política, com o fito de maximização da riqueza 
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para os mais ricos, em substituição à distribuição da renda para os mais 

pobres.  

Com a queda do muro de Berlim e a crise do socialismo, o 

Neoliberalismo se tornou vitorioso e o Movimento “Critical Legal Studies” se 

enfraquece, dividindo-se em correntes temáticas, quais sejam: Historiografia 

Jurídica, Hermenêutica Jurídica e o que mais se ofereça. 

Galeski Júnior (2008, p. 42) ressalta a importância de Karl Marx 

para a economia política clássica, consoante palavras infracitadas: 

 

“Karl Marx, alemão de Trier, teve destacada importância na 
economia política clássica, focando suas análises na dialética 
hegeliana aplicada ao materialismo. O materialismo histórico de Marx 
era destinado a estudar as leis sociológicas que explicavam a 
evolução e as práticas da humanidade, notadamente no âmbito das 
interações econômicas. Sua obra principal, “O Capital”, teve por 
objetivo abordar a natureza do capital e a origem do lucro, bem como 
trabalhar com o conceito de luta de classes ele mais-valia, que é a 
criação de maior valor do produto trabalhado em relação ao que foi 
pago pelo trabalho.” 

 

Quando se analisa a interface entre direito e economia, 

observa-se uma dicotomia entre justiça e eficiência. A ideologia marxista de 

Karl Marx, considerado o Pai da doutrina comunista moderna, já veiculava esse 

tema, abrangendo os campos do direito e da economia. De acordo com a tese 

marxista, existe uma relação de causa e efeito dentre a Economia e o Direito, 

considerando que a Economia determina os nichos de superestrutura, 

enquanto o direito apenas será o segmento reflexo dessa movimentação 

econômica. Segundo Marx, a Economia dita as regras; é a causa e o Direito, o 

efeito; o que enseja uma relação de superioridade da Economia, em relação ao 

Direito. Dessa forma, a teoria marxista foi severamente combatida pelos 

estudiosos.  
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1.4.2 Law & Development 

 

Em virtude da criação das agências internacionais de 

desenvolvimento, surge nos EUA, o Movimento econômico “Law and 

Development”, fundado na Macroeconomia, visando criar a consciência 

mundial, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico global. Nos 

tempos hodiernos, as políticas públicas são implementadas não só entre os 

Estados, mas inclusive, com outras Instituições, tais como os tribunais 

internacionais. 

Enquanto o Movimento “Direito e Economia”, de Chicago, gera 

uma teoria econômica do direito, “Law and Development” apenas produz ideias 

reformistas, através da interação entre o direito e o desenvolvimento 

econômico. 

Rister (2007, p. 13) esclarece a origem histórica do termo 

“desenvolvimento” e segundo Conceição Nunes, “a palavra “desenvolvimento” 

começou a ser utilizada relativamente aos países não industrializados no final 

da Segunda Guerra Mundial e, em particular, com referências às novas 

nações, antigas colônias das potências europeias. Relacionadas a elas teriam 

aparecido as palavras “subdesenvolvimento”, “países em vias de 

desenvolvimento”, “países atrasados” etc.” 

É preciso ressaltar que após algumas tentativas de reformas 

jurídicas, referente a países em desenvolvimento, que não apresentaram êxito, 

em seus resultados, o aludido Movimento fica desacreditado e acaba 

fracassando também. 

Tendo em vista que as Instituições Desenvolvimentistas 

preocupavam-se com o Estado de direito (Rule of Law), no final dos anos 80, o 

Banco Mundial ressurge a ideologia “Law and Development”, através de uma 

política de motivação para que os países em desenvolvimento realizassem 

reformas do Poder Judiciário, como havia sido implementado anteriormente. 

Assim, o Banco Mundial garante a estabilidade, previsibilidade, segurança e 

suporte econômico para os agentes econômicos, garantindo a assistência 

adequada aos países-parte, sendo que pode ser observada uma influência 
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forte e dominante do Banco Mundial nos Países em crise ou estruturalmente 

fracos, que apresentam pobreza ou conflitos internos.  

O Banco Mundial, através dessa política reformista, analisa a 

contribuição e a interação da lei com o desenvolvimento econômico dos países. 

É preciso haver primazia e relevância dos valores universais, que devem ser 

considerados como “aspirações” para as Nações, cabendo, inclusive, no setor 

da justiça, haver uniformidade dos modelos e procedimentos institucionais com 

o fito de encobrir diferenças radicais na execução real da justiça; lembrando 

ainda a necessidade da decisão judicial ser alicerçada nos princípios de justiça, 

imparcialidade, transparência, integridade, compaixão, e finalmente, 

responsabilização. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 39). 

 

1.4.3 Escola de Yale (Yale School) 

 

A conhecida “Escola de Yale” adota a abordagem da Escola de 

Chicago, mas consegue ser mais agressiva do que esta, quando trata do tema 

sobre as falhas de mercado, produzidas pelas economias de escala, 

externalidades, assimetria de informação e bens públicos. Os ensinamentos de 

Yale defendem a intervenção estatal com o fito de solucionar essas falhas. 

Como expressões do pensamento econômico da Universidade de Yale, é 

possível citar os seguintes nomes: Guido Calabresi, Susan Rose-Ackerman e 

Douglas Melamed. 

Calabresi ao redigir “Some Thoughts on Risk Distribution and 

the Law of Torts”, analisa detalhadamente a lei de danos, sob o enfoque 

econômico, estudando a relação entre as regras de responsabilidade e os 

danos causados. 

No artigo “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One 

View of Cathedral”, Calabresi e Melamed defendem que os juízes ao proferirem 

suas decisões, devem fundamentá-las na capacidade das partes em colaborar 

para a solução do litígio.  

Susan Rose-Ackerman escreveu “Corrupção e de Governo: 

Causas, Consequências e Reforma”, tratando da corrupção, como um 

fenômeno mundo, como altos níveis de corrupção leva o Governo à 
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ineficiência. Isto porque a corrupção está ligada tanto à Economia quanto à 

Política cria ineficiências econômicas e as desigualdades. 

 

1.4.4 Escolha Pública (Virginia School) 

 

Tendo o modelo econômico de desenvolvimento econômico, 

iniciado no pós-guerra, se enfraquecido por volta dos meados dos anos 70, 

nasce a denominada “nova direita”, com críticas fundadas no liberalismo. A 

ideologia defende a existência de governos grandes e intervencionistas, 

prejudiciais ao crescimento econômico capitalista. Os seus seguidores 

entendem que a crise econômica no cenário mundial é uma crise de gestão do 

Estado. O modelo Keynesiano de intervenção estatal já se mostra ultrapassado 

e ineficiente. 

Nesse sentido, a Escola de Escolha Pública passa a ganhar 

força tanto nos Governos dos Estados, quanto nas agências internacionais, 

que em suas agendas, empenham-se em promover ajustes estruturais, através 

de reformas de Instituições, governos e planos políticos estatais. De acordo 

com essa Escola, o intervencionismo estatal nas transações econômicas se 

constitui em entrave ao crescimento econômico nacional.    

A Teoria da Escolha Pública (TEP) defende a aplicação da 

economia à Ciência Política. Trata-se do estudo dos mecanismos políticos, 

suas Instituições e serviços públicos, aplicando-lhes os conceitos de economia 

de mercado. Há também uma aplicação da “Law and Economics” às nonmaret 

decision making, ou seja, às políticas públicas de não mercado, que abranjam 

a Teoria do Estado, como por exemplo, o processo eleitoral, dentre outros.  

Os seus principais autores são Duncan Black, James 

Buchanan e Gordon Tullock, que apresentaram os seus primeiros trabalhos 

nas Universidades George Mason University, Virginia Tech e University of 

Virginia, sendo conhecida como a Escola de Virgínia (Virginia School). Os 

estudos de Buchanan e Tullock, nas áreas de tributação e gastos públicos do 

Estado se constituem no início da Choice Public Theory. Cumpre ressaltar que 

Buchanan recebe o “Prêmio Nobel da Economia”, em 1986, “para o 
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desenvolvimento de bases contratuais e constitucionais da teoria da tomada de 

decisões econômicas e políticas.” 

 

1.4.5 Outras Críticas 

 

Existe, na realidade, uma única Escola de “Direito e Economia” 

(Escola de Chicago), mas com diferentes correntes e interpretação (Escola da 

Public Choice, os Institucionalistas e os Neo-Institucionalistas, dentre outras), 

convergentes em relação ao instrumental analisado, divergindo em seu ponto 

de partida, para a aplicação desses instrumentos. Trata-se de perspectivas 

competitivas entre si, tanto na abordagem quanto na interpretação dos 

preceitos e de sua inter-relação com o processo legal e econômico. (PINHEIRO 

e SADDI, 2005, p. 85)  

Na mesma obra (pp. 91/92), esses autores apontam, ainda, 

críticas, ao Movimento analisado, em três vertentes, a saber: quanto à 

metodologia; conceituação e abrangência. 

No que diz respeito à metodologia, a AED é metafísica, ou 

seja, é muito mais uma forma de observar como funciona o mundo com base 

em premissas específicas, na forma lecionada por Patrícia Danzon, 

considerando que os resultados de Direito & Economia não são científicos. O 

que se faz é tirar conclusões a partir de premissas que não são contrariadas. 

Existem problemas sérios de conceituação, conforme apregoa 

Victor Golberg, no que tange ao uso da eficiência como critério de aferição, por 

não se tratar de um critério absoluto, por ser um critério subjetivo, uma vez que 

depende de como as pessoas avaliam os benefícios e os custos de diferentes 

alternativas, subjugados à ideologia vigente e condicionante do momento. 

Tal questionamento se completa com a historicidade, que 

apresenta conceitos de racionalidade e eficiência ainda do século XIX, bem 

distante da conjectura atual. Para alguns estudiosos, a AED não se preocupa 

com os direitos humanos, a justiça distributiva e os valores éticos e morais. 

Quanto à crítica relativa à abrangência, segundo Gordon 

Tullock, trata-se de uma eficiência que pode ser observada ex post e em casos 
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individuais, lembrando que o Direito & Economia foi longe demais, sendo 

relevante estabelecer certos limites à sua aplicabilidade.  

As idéias de Law & Economics são combatidas por muitos dos 

Países adotantes do sistema jurídico romano-germânico-canônico, fundados na 

dogmática. Em contrapartida, os pensamentos de Chicago são construídos 

sobre esquemas empíricos. (PINHEIRO e SADDI, 2005, pp. 91/92)  

Sztajn (2005, p. 75) lembra Daniel D. Friedman que combate 

essas idéias adversárias, analisando que as pessoas reagem a incentivos 

externos, através de um sistema de prêmio e punições, pelo que se observa, a 

seguir: 

 

“[...] Tomando a Economia como poderosa ferramenta para analisar 
normas jurídicas, em face da premissa de que as pessoas agem 
racionalmente, conclui-se que elas responderão melhor a incentivos 
externos que induzam a certos comportamentos mediante sistema de 
prêmio e punições. Ora, as a legislação é um desses estímulos externos, 
quanto mais as forem as normas positivadas aderentes às instituições 
sociais, mais eficiente será o sistema.”   

 

A Análise Econômica do Direito deve ser compreendida como 

uma abordagem e não uma teoria. As escolas apresentam um conjunto de 

postulados compartilhados e defendidos por um grupo de pensadores. As 

abordagens ou movimentos proporcionam um grau mais difuso de postulados 

comuns ou heterogeneidade na sua agenda de pesquisa. (CALIENDO, 2008, p. 

276) 

 

1.5  CONCLUSÕES 

 

 

Tanto o Direito quanto à Economia são áreas distintas e 

autônomas, mas observa-se, nos últimos anos, uma aproximação mais estreita 

entre esses dois ramos, sobretudo com a influência da Escola de Chicago. 

Embora o Direito e a Economia sejam ramos de Ciências autônomos; em 

vários pontos, já se reconhece, o inter-relacionamento entre essas disciplinas, 

não se tornando viável o estudo isolado das mesmas. A Universidade de 
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Chicago foi pioneira no estudo interdisciplinar entre as Ciências Direito e 

Economia, promovendo uma modificação de abordagem do estudo do Direito.  

Mas, daí nascem as perguntas: Por que os economistas 

estudam o Direito?  Qual a relação entre o Direito e a Economia?  

Tanto o Direito quanto à Economia estão preocupados com os 

incentivos. A abordagem econômica para o Direito se explica quando os 

indivíduos racionais visualizam sanções legais (danos materiais, multas, 

prisão), como preços implícitos para certos tipos de comportamento em uma 

direção socialmente desejável, visão esta já defendida pelo juiz norte-

americano Oliver Wendell Holmes, pelo que se pode depreender, a seguir: 

Os economistas analisam economicamente as sanções, de 

forma equiparada aos preços. Segundo esses especialistas, as pessoas, em 

regra, reagem às sanções de forma equivalente aos preços. Isto porque, os 

consumidores se utilizam de produtos de uma cesta, com preços mais baixos, 

em maiores quantidades. Por sua vez, também cometem condutas com 

maiores sanções, restritivamente. E a Economia irá analisar os efeitos dos 

preços nos comportamentos, seja através de teorias, como a teoria dos jogos 

ou mesmo, a teoria dos preços, seja através de métodos quantitativos, como a 

Estatística e a Econometria. A Economia busca assim, avaliar o direito e as 

políticas públicas, pela aplicação de métodos específicos para esse fim.  

É cediço que as leis não só regulam a sociedade, mas também 

oferecem meios de alcançar objetivos socialmente relevantes, pelos valores 

sociais.  Assim, os profissionais do direito se utilizam de métodos para 

realização da avaliação dos impactos das leis em relação aos valores sociais.  

Na década de 1930, os professores de Direito e Economia da 

Escola de Direito e Economia da Universidade de Chicago analisam a estrutura 

institucional da sociedade, com enfoque interdisciplinar. Eles atacam à 

centralidade da lei, buscando manter as regras de mercado, a ser tutelada pelo 

próprio Direito. Assim, afirma-se que na Universidade de Chicago, nos Estados 

Unidos da América (EUA), surge a Law Economics School. 

A partir dos anos 1960, os participantes dessa Escola buscam 

analisar o Direito, sob o enfoque jurídico, mas com fundamentos, inclusive, 

econômicos. 
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Em suma, esta Escola de Direito e Economia visa substituir o 

ideal de justiça pela racionalização da eficiência econômica. Os seus 

seguidores aplicam o instrumental da Microeconomia clássica, pela análise do 

custo do Direito e o seu impacto econômico em relação à sociedade, através 

da eficiência, traçando um liame entre a norma jurídica e o seu reflexo social. 

A ideologia de Richard Posner reconhece maior eficiência no 

Direito fundado no Common Law, do que em relação ao direito legislado 

(Economic Analysis of Law), provocando uma expansão acelerada no 

Movimento Law and Economics, alcançando outras Universidades norte-

americanas.  

Em regra, as empresas se preocupam com os seus lucros e os 

advogados, buscam auxiliá-las em maximizar esses lucros. (COOTER, 2010) 

Mas, na realidade, a eficiência é um instrumento de grande valia para a 

implementação de políticas públicas. A Economia Neoclássica defende a 

eficiência, segundo Vilfredo Pareto, com a seguinte visão: uma situação é 

eficiente ou aumenta a eficiência se, ao menos um indivíduo melhora de 

situação, sem que o outro piore.  

Para a Economia neoclássica, a ação individual é soberana. 

Mas, esse pensamento já está ultrapassado, ante a influência dos pensadores 

de “Law and Economics”, defensores de que a ação individual sofre influências 

pelas instituições formais e informais. Nesse sentido, observa-se uma ponte 

imaginária entre o Direito e a Economia e outra, entre as Organizações e o 

ambiente institucional, exercendo influências de um lado para outro, mesmo 

porque tanto o Direito quanto à Economia formam instituições e organizações. 

Deve ser considerado que assim como existem falhas de 

mercado, também existem falhas organizacionais e institucionais que devem 

ser analisadas, sob o enfoque comparado. Por isso, é mister realizar um estudo 

em conjunto do Direito, da Economia e das Organizações, objetivando analisar 

a realidade, de forma mais complexa, posto que as instituições como provocam 

efeitos nos custos de troca e produção, causam impactos na Economia. Daí, a 

necessidade de realizar um estudo do sistema jurídico e os seus resultados 

econômicos. Isto porque é através da Análise Econômica do Direito é que se 

raciocina, por meio de padrões econômicos, chegando a conclusões 
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econômicas dentro do Direito o que enseja a elaboração de normas mais 

eficientes e de decisões judiciais que afetem menos o plano econômico. 

No que tange às Escolas relativas ao tema, insta ressaltar que 

a Escola principal é a chamada Escola de Chicago, assim como a sua oposição 

verdadeira se consubstancia no Movimento Critical Legal Studies, que é uma 

Escola com ideologia “da esquerda”. As demais “Escolas”, na realidade são 

decorrentes da Escola de Chicago, de forma mais aprimorada ou com 

enfoques diferenciados. Como o Movimento Comunista se enfraqueceu no 

plano internacional com a queda do Muro de Berlim, a ideologia de Critical 

Legal Studies também foi minada. 

Nesse sentido, deve ser compreendido que, hoje, a Escola de 

Chicago é a Escola Mãe sobre o tema “Law and Economics”, sendo as demais, 

filhas de sua ideologia. Assim, todos contribuem, através de um trabalho 

interdisciplinar entre Direito e Economia, voltado para a aplicação de um Direito 

mais eficiente, que tem em vista, como lembra Coase, os efeitos desse Direito; 

devendo os aplicadores do Direito, minimizar os custos relativos aos fatos 

sociais, objetos da análise jurídica. 
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CAPÍTULO 2: DESEMPENHO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL 

 

 

Diante de todo estudo apresentado concernente à “Law & 

Economics”, através de uma análise da influência da Economia na Ciência 

Jurídica, é preciso refletir quanto ao impacto econômico das normas jurídicas e 

decisões judiciais.  

O magistrado ao prolatar uma decisão precisa de uma visão 

multidisciplinar para analisar o alcance da mesma, refletindo sobre os seus 

impactos, sobretudo no campo econômico. 

Este Capítulo sobre o Desempenho da Atividade Jurisdicional 

apresenta um estudo sob alguns aspectos relevantes voltados ao desempenho 

da atividade jurisdicional com o fito de se alcançar a eficiência econômica, 

fundamental para um bom desempenho dos mercados. 

 

2.1  INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

 

Hans Kelsen demonstra a existência de uma passagem da 

Teoria Geral do Estado para a Teoria da Constituição. No entanto, a obra de 

Carl Schmitt, denominada “Teoria da Constituição” (Verfassungslehre), em 

1928, é considerada como a primeira sistematização no tocante à Teoria da 

Constituição, como um ramo próprio da teoria geral do direito público. 

Carl Schmitt critica o positivismo jurídico em ter transferido as 

questões fundamentais do direito político para a Teoria Geral do Estado. 

Assim, neste trabalho, Schmitt, através de um paralelo a respeito das questões 

constitucionais, sob a visão do Direito Constitucional e a própria Teoria Geral 

do Estado, busca não só demonstrar as diferenças, como também suplantar a 

divisão realizada pelo positivismo, entre o Direito Constitucional, a Teoria Geral 

do Estado e a Política.   

No mesmo ano, surge ainda a obra de Rudolf Smend, 

denominada “Constituição e Direito Constitucional” (Verfassung und 

Verfassungsrecht). Smend desenvolve a “Teoria da Constituição” e apresenta a 
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“Teoria da Integração”, como resposta ao positivismo jurídico. Na Teoria da 

Constituição de Smend, a constituição apresenta um papel relevante, 

mostrando um sentido “integrador”, além de “normativo”, considerando os seus 

valores materiais, em substituição à tradicional Teoria Geral do Estado 

(BERCOVICI, 2004). 

No que tange ao direito constitucional brasileiro, observa-se 

uma evolução do direito constitucional com a positivação dos princípios do 

Direito na Carta Magna, modificando o entendimento da supremacia das leis, 

em relação aos princípios. Isto porque como os princípios passam a integrar o 

texto constitucional, esses recebem uma nova “roupagem” jurídica, galgando 

um novo status. Torna-se necessário ressaltar a inexistência de conflitos entre 

os princípios. Por outro lado, muitas vezes, há um aparente conflito, devendo a 

decisão judicial ser analisada pela ponderação de interesses. Assim, ora 

poderá tender para um lado e ora, para outro, dependendo do contexto, 

cabendo ao julgador analisar os elementos do caso concreto e decidir quais 

são os valores que devem ser protegidos, na referida situação fática.  

RIGAUX (2003, pp. 291/292) explica o método de ponderação 

de interesses aplicável, inclusive, na Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, da seguinte forma: 

 

“As liberdades garantidas pela Constituição interna ou por um 
instrumento internacional de proteção dos direitos do homem são múltiplas 
e antinômicas. Nenhuma dentre elas, salvo a intangibilidade da dignidade 
humana (art. 1, IGG) e os direitos que a Convenção Européia declara 
inatingíveis (art. 15), tem um valor absoluto ou um campo ilimitado. Em 
conseqüência, uma das primeiras funções da Corte Européia dos Direitos 
do Homem é resolver este tipo de conflitos de leis. O método geralmente 
praticado é o da ponderação dos interesses que se incorporam nas 
normas concorrentes. 

Esse método conhece duas variantes, seja o categorical balancing, 
seja o ad hoc balancing. A primeira é geralmente praticada pela Corte 
Suprema dos Estados Unidos, a segunda pelas jurisdições federais 
alemãs

11
. Sem se pronunciar explicitamente sobre a escolha entre essas 

duas variantes, a Corte Européia dos Direitos do Homem esforça-se para 
não deixar aparecer um conflito entre duas liberdades fundamentais [...].”    
(grifos nossos) 

 

                                                                 
11

 F. Rigaux, 1990, nº 384, 385, 389, 419, 594 e 631. 
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Na realidade, existem alguns princípios de interpretação 

constitucional e no caso, deve ser lembrado o Princípio da Unidade da 

Constituição, orientador no sentido de que a Carta Maior deve ser interpretada 

como um todo, mormente no que apregoa Canotilho (1991, pp. 1207/1208), 

pelo que se observa, a seguir: 

 

“O princípio da unidade da constituição ganha relevo autônomo 
como princípio interpretativo quando com ele se quer significar que a 
Constituição deve ser interpretada de forma e a evitar contradições 
(antinomia, antagonismos) entre as suas normas. Como “ponto de 
orientação”, “guia de discussão” e “factor hermenêutico de decisão” o 
princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição na sua 
globalidade e procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as 
normas constitucionais a concretizar (ex.: princípio do Estado de Direito e 
princípio Democrático, princípio unitário e princípio da autonomia regional e 
local. Daí que o intérprete deva sempre considerar as normas 
constitucionais, não como normas isoladas e dispersas, mas sim como 
preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios”  

  

Assim, o julgador, diante de um aparente conflito de princípios, 

ao interpretar a Constituição, deverá fazê-lo, de forma globalizante e se utilizar 

do Princípio da Concordância Prática ou Harmonização, no intuito de se 

evitar o sacrifício total de um bem jurídico, em favor de um segundo, como 

lembra Canotilho (1991, p. 1209): 

 

“Este princípio não deve divorciar-se de outros princípios de 
interpretação já referidos (princípio da unidade, princípio do efeito 
integrador). Reduzido ao seu núcleo essencial, o princípio da 
concordância prática impõe a coordenação e combinação dos bens 
jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em relação 
aos outros. 

O campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido 
até agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais 
ou entre direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente 
protegidos). Subjacente a este princípio está a idéia do igual valor dos bens 
constitucionais (e não uma diferença de hierarquia) que impede, como 
solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o 
estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a 
conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens.” 

 

Nesse sentido, aplicam-se ainda os Princípios do Efeito 

Integrador e da Máxima Efetividade. Vale esclarecer, por oportuno, que o 

Princípio do Efeito Integrador, segundo Canotilho (1991, p. 1208) “significa 

precisamente isto: na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve 
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dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração 

política e social e o reforço da unidade política”, o que remete à ideia de se 

conceder primazia à integração política e social e o reforço da unidade política, 

como forma de argumentação.  

Por sua vez, o Princípio da Máxima Efetividade é também 

conhecido como Princípio da Eficiência ou da Interpretação Efetiva, que 

demonstra que a norma jurídica deve ter uma efetividade social bem ampla, 

tratando-se de um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas 

constitucionais, sendo invocado no âmbito dos direitos fundamentais, embora 

relacionado às normas programáticas (CANOTILHO, 1991). 

Mendes ao apresentar o teor da Palestra de Konrad Hesse12, 

realizada em 1959 na sua aula inaugural na Universidade de Freiburg-RFA, 

defende, ainda, a aplicação do Princípio da Força Normativa e afirma que a 

Constituição se transforma numa força ativa, se existir, além da vontade de 

poder, a vontade da Constituição.  

Hesse, nessa Palestra, critica a Conferência realizada por 

Ferdinand Lassalle, em 16 de abril de 1862, numa associação liberal-

progressista de Berlim, sobre a Constituição, quando esse conferencista 

expressa que a Constituição jurídica não passa de um pedaço de papel (ein 

Stück Papier) que se contrariar a Constituição real, terá que sucumbir ante aos 

fatores reais de poder (consciência geral ou realidade ou questões políticas ou 

realidade político-social) dominantes naquele País.  

Cumpre lembrar o momento histórico da crítica de Hesse, que 

se situa na época do pós-guerra, fase de reconstrução da Alemanha, na 

vigência da Lei Fundamental de Bonn de 1949, quando se repensava sobre as 

arbitrariedades nazistas e a falta de efetividade e normatividade da 

Constituição de Weimar, de 1919. O trabalho de Hesse rebate as idéias de 

Lassalle, objetivando demonstrar que na ocorrência de conflito entre o poder e 

a Constituição, nem sempre a Carta maior irá sucumbir. 

Hesse não nega a força dos fatores reais de poder, mas 

defende que a força normativa da Constituição está fundada na vontade de 

Constituição. Quando inexistentes, significa dizer que as questões jurídicas se 
                                                                 
12

 “A Força Normativa da Constituição”, traduzido por Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991. 



72 

convertem em questões de poder. Hesse (1991, pp. 19/20) aponta três pilares, 

que sustentam essa vontade de Constituição: 

 

“[...] Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem 
normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido 
e disforme. Reside igualmente, na compreensão de que essa ordem 
constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por 
isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). Assenta-se 
também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do 
pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade 
humana.” 

 

No tocante ainda à interpretação, verifica-se que diante de 

normas plurissignificativas ou polissêmicas, é mister que a interpretação seja à 

luz da própria Constituição, devendo ser respeitados alguns critérios, tais 

como, a prevalência da Carta Constitucional; a vedação do intérprete 

constitucional agir como legislador positivo; a conservação de normas jurídicas; 

dentre outros. 

No que tange ao Princípio da Interpretação conforme a 

Constituição, este apresenta dois enfoques: a abordagem referente à 

hermenêutica constitucional e a técnica de controle de constitucionalidade.  

Nesse sentido, é preciso ressaltar que a jurisprudência 

majoritária, do Excelso Supremo Tribunal Federal, criticada por vários 

doutrinadores, mormente pelo próprio Ministro Gilmar Ferreira Mendes, 

equipara essas técnicas, ao demonstrar que a técnica da interpretação 

conforme a Constituição, na realidade, é considerada como um caso de 

declaração de nulidade, sem redução de texto e vice-versa. 

É cediço que a norma jurídica polissêmica comporta várias 

interpretações, o que viabiliza a discussão quanto à sua constitucionalidade, 

seja na via difusa ou na concentrada. 

De acordo com a técnica da declaração de 

nulidade/inconstitucionalidade, sem redução de texto, o Tribunal esclarece 

quais são as interpretações possíveis da suposta norma inconstitucional, 

gerando uma lacuna para as possíveis interpretações constitucionais. Assim, 

torna-se possível a análise da constitucionalidade de outras interpretações. 

No que se refere à técnica de Interpretação conforme a 

Constituição, o Tribunal faz o caminho inverso, qual seja, estabelece qual a 
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única forma constitucional de interpretação, sem abrir margem para um 

diálogo, no tocante às outras possíveis interpretações futuras; o que culmina na 

restrição do alcance da hermenêutica jurídica.  

Existe ainda, o Princípio da Proporcionalidade ou 

Razoabilidade ou ainda, Vedação ao Excesso, utilizando como parâmetros, 

a necessidade, a adequação e a ponderação.   

A Justiça só atinge o ponto de equilíbrio, através da segurança 

jurídica. A decisão judicial subjetivista gera a insegurança jurídica. Nesse 

sentido, os Magistrados adotam a argumentação jurídica, buscando garantir a 

segurança jurídica e combater a discricionariedade judicial, pela adequação do 

pós-positivismo e as teorias hermenêuticas aos casos concretos.        

Diante das considerações anteriores, cumpre esclarecer que o 

impacto econômico da decisão judicial aplica o pós-positivismo, no combate do 

subjetivismo judicial, com o escopo de evitar os riscos sistêmicos da Economia. 

Dessa forma, o Magistrado deve ponderar os valores, na tentativa de unificar 

as normas jurídicas, diante de um caso concreto, à luz dos Princípios de 

Interpretação Constitucional supracitados. 

 

2.2  FUNÇÕES DO JUIZ 

 

A norma jurídica, a decisão ou ato são interpretados, pela 

confrontação do texto com os fatos relativos ao processo. É no momento da 

aplicabilidade da norma jurídica, que o Magistrado a interpreta. 

A interpretação jurídica se expressa como hermenêutica, 

quando tratada como Ciência. Isto porque a interpretação jurídica é a 

explicação da norma jurídica, enquanto que a hermenêutica é a ciência da 

interpretação, onde são utilizados como instrumentos, as regras, os princípios, 

métodos próprios na arte de interpretar.   

Garapon (1999, p. 24) apregoa os seguintes ensinamentos, 

concernentes ao tema, qualificando o juiz, como pacificador das relações 

sociais, in verbis: 
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“[...] Os juízes são chamados a se manifestar em um número de 
setores da vida social, cada dia mais extenso. Primeiramente, na vida 
política, quando se viu desenvolver por todo o mundo aquilo que os 
americanos chamam de um ”ativismo judicial” (judicial activism). O juiz é 
normalmente designado como árbitro de costumes, até mesmo da 
moralidade política: a atualidade cotidiana nos oferece múltiplos exemplos 
que não dizem respeito apenas a uma única família política. Isto se verifica 
igualmente na vida internacional, quando, pela primeira vez a partir de 1945, 
a sociedade conseguiu instituir um tribunal penal internacional para os 
crimes cometidos na ex-Iuguslávia, e também julgar os autores do 
genocídio em Ruanda. Na vida econômica, igualmente, ainda que de 
maneira mais branda, os negócios preferem o anonimato da arbitragem à 
publicidade da justiça. [...] Vimos o juiz desempenhar um papel importante 
na vida moral; são-lhe submetidas, principalmente em matéria de bioética, 
questões quase que impossível de serem julgadas. [...] Na pessoa do juiz, a 
sociedade não busca apenas o papel de árbitro ou de jurista, mas 
igualmente o de conciliador, pacificador das relações sociais, e até mesmo 
animador de uma política pública, como por exemplo, a de prevenção da 
delinqüência. [...]” 

 

A relevância do papel do juiz se perfaz no sentido de que se 

torna em referência para o indivíduo sem raízes. No contexto atual de Justiça, 

essa não se contenta mais apenas em dizer o que é justo, mas inclusive, em 

instruir e decidir, conciliar e julgar. (GARAPON, 1999) 

Mas, aí, o que se pergunta, é o seguinte: o juiz, então, pode 

tudo? Rigaux (2003, p. 343) faz uma explanação quanto ao tema, pelo que se 

pode observar adiante: 

 

“Os juízes só exercem com moderação sua liberdade de 
interpretação, e foi isso que permitiu às teorias do direito mais influentes dar 
uma imagem tranqüilizadora da “submissão do juiz à lei” ou do caráter 
excepcional dos “verdadeiros” problemas de interpretação, abusivamente 
limitados aos textos obscuros ou ambíguos. A fidelidade a uma leitura 
conformista dos precedentes explica a raridade dos sobressaltos de 
jurisprudência . Quaisquer que sejam os meandros e por mais penosa que 
possa parecer a escolha de uma solução, há juízes para enunciá-la: solução 
temporária e perecível, privada da vocação para a eternidade que o 
presidente da Corte Suprema Marshall atribuía à Constituição americana, 
mas que só é viável se o texto desta está aberto a múltiplas e sucessivas 
interpretações. É por isso que os juízes só instituem uma trégua, uma 
superação fugaz dos conflitos, das antinomias, das intermitências 
interpretativas. A moda do desconstrucionismo que sacudiu a crítica literária 
não poderia exercer os mesmos estragos no campo da interpretação 
jurídica em razão da qualidade de intérprete autorizado ou autêntico 
conferida aos juízes. Montesquieu teve ração em pensar que o poder destes 
últimos não era ameaçador, não que sejam apenas “a boca da lei”, mas 
antes porque as tréguas que conseguem impor são a todo momento 
rompidas. A “realeza” dos juízes é menos do que eletiva, é efêmera. [...]” 
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Assim, o juiz moderno deve realizar a busca da verdade real, 

prolatando sentenças que retratem a verdade do processo, no afã de praticar a 

Justiça. 

 

2.3  PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 

 

As estatísticas dos Tribunais e de Órgãos de Cúpula de 

Instituições importantes, como o Banco Mundial, apresentam as suas 

investigações e demais resultados, fundadas em vários princípios jurídicos, 

dentre eles, cumpre ressaltar os princípios da transparência e eficiência. 

 

2.3.1 Princípio da Transparência 

 

Os trabalhos estatísticos dos relatórios judiciais têm o escopo 

de conceder transparência ao que ocorre no Judiciário, além da tentativa de se 

mensurar a eficiência desse Poder. 

Convém mencionar, como exemplo, o Projeto “Meritíssimos” da 

Organização “Transparência Brasil”, que monitora o desempenho dos Ministros 

do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no intuito de desenvolver os 

indicadores para o Judiciário brasileiro.  

Trata-se de uma boa iniciativa, no entanto observa-se que esse 

projeto utiliza dados coletados e inseridos e não são transferidos diretamente 

com o banco de dados do próprio STF, gerando lacunas, como é o caso de 

processos que não apresentam partes, impedindo assim, o seu 

processamento. Dessa feita, existe um hiato entre os números do projeto e as 

estatísticas do Excelso Pretório. 

No que tange, ainda, ao Princípio da Transparência, cumpre 

esclarecer no âmbito do Poder Judiciário, a existência da “Carta dos Princípios” 

elaborada pela Cúpula de Presidentes dos Poderes Judiciários da União de 

Nações Sul-americanas – Unasul, que durante sua VI edição, se reunirá para 

debater novos caminhos para consolidar os princípios que devem nortear a 

transparência nos poderes judiciários das nações sul-americanas e que serão 
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adotados pelos Estados-Membros como forma de garantir aos seus 

jurisdicionados o direito à informação – instituto próprio dos regimes 

democráticos. 

Hoje, vivemos num mundo globalizado, que veio favorecer a 

democracia participativa e a troca de informações acelerada, quase 

instantânea. Assim, a transparência é o principal instrumento da cidadania 

participativa. 

O mundo hodierno marcado pela internet, está caracterizado  

pela divulgação rápida dos fatos, de um polo a outro da Terra, quase que 

instantânea, embora se observe no direito internacional, que em diversos 

Países, os povos desconhecem o direito à informação. Por seu turno, os 

Estados democráticos sul-americanos têm reconhecido o acesso à informação, 

como direito fundamental do cidadão; e dessa forma, têm lutado para o seu 

ingresso nas Cartas Constitucionais desses Estados. Assim, a própria 

Convenção Americana de Direito Humanos trata do assunto, em seu art. 13.13 

A redação dos artigos 1º e 2º, da supracitada Declaração 

apregoa que a liberdade de expressão, em todas as suas formas e 

manifestações é um direito fundamental e inalienável, inerente a todas as 

pessoas, sendo que toda pessoa tem o direito de buscar, receber e divulgar 

informação e opiniões livremente, nos termos estipulados no Artigo 13 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.  

A Presidência pro tempore da VI Cúpula de Presidentes dos 

Poderes Judiciários da Unasul (Superior Tribunal de Justiça do Brasil) elaborou 

a Carta de Princípios, no intuito de incentivar os países sul-americanos na 

                                                                 
13

 Art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos:  

“Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer meio de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.” 
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criação de um padrão de transparência judicial para os seus poderes 

judiciários. 

A aludida Carta, no bojo do Princípio 314, prevê a publicidade 

dos atos, procedimentos e motivações das decisões do Poder Judiciário, além 

de apresentar um conceito de transparência como a “publicidade dos atos do 

Poder Judiciário, de forma acessível, clara e de fácil entendimento”, 

considerando que em regra, as informações são públicas, devendo a lei prever 

os casos de exceção. 

Quanto ao acesso à informação em poder do Estado, no caso, o 

Poder Judiciário, o Princípio 415 da Carta estabelece que se trata de uma 

garantia do indivíduo. 

O Princípio 616 do mesmo Documento assevera que “os 

tribunais e juízes têm de oferecer, dentro dos limites legais, informações 

verídicas, úteis, pertinentes, compreensíveis e fiáveis, com o cuidado de não 

prejudicar as partes, os advogados e os demais interessados”, devendo essas 

informações judiciais serem prestadas por meio eletrônico (Princípio 717). 

O Princípio 818 da Carta, em comento, ressalta a existência do 

sistema de estatística judicial atualizado para fins de consultas processuais, a 

serem realizadas pela coletividade, devendo ainda, a gestão dos magistrados 

ser divulgada nos portais dos tribunais, de forma periódica, nos termos da 

redação do Princípio 919 do mencionado Texto. 

                                                                 
14

 Redação do Princípio 3, da Carta de Princípios: “As informações são 
públicas. As exceções devem estar contempladas expressamente na legislação interna dos 
Estados.” 

15
 Redação do Princípio 4, da Carta de Princípios: “O orçamento do Poder 

Judiciário e sua execução deve ser periódica e amplamente divulgado por meio dos portais dos 
tribunais ou mediante publicação nos meios de comunicação, conforme a lei. 

16
 Redação do Princípio 6, da Carta de Princípios: “Os tribunais e juízes têm 

de oferecer, dentro dos limites legais, informações verídicas, úteis, pertinentes, compreensíveis 
e fiáveis, com o cuidado de não prejudicar as partes, os advogados e os demais interessados.” 

17
 Redação do Princípio 7, da Carta de Princípios: “Os Poderes Judiciários 

devem utilizar o meio eletrônico para divulgar as informações sobre seus procedimentos 
administrativos e judiciais.” 

18
 Redação do Princípio 8, da Carta de Princípios: “Será mantido sistema de 

estatística judicial atualizado à disposição dos cidadãos para consulta sobre todo trâmite 
processual.” 

19
 Redação do Princípio 9, da Carta de Princípios: “A gestão dos 

magistrados deve ser divulgada periodicamente nos portais dos tribunais.” 
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Conforme lembra o bojo do Princípio 1020, os juízes e tribunais 

têm um compromisso institucional com a probidade administrativa. A 

transparência de seus atos é o meio de prestar contas à sociedade. 

Deve ser ressaltada a aprovação do texto da Declaração de 

Princípios sobre liberdade de expressão, pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos em seu 108º período ordinário de sessões, celebrado de 16 

a 27 de outubro de 2000, considerando que a liberdade de expressão não é 

uma concessão dos Estados, e sim, um direito fundamental. A consolidação e 

o desenvolvimento da democracia dependem da existência de liberdade de 

expressão; por significar em um avanço do conhecimento e do entendimento 

entre os povos e que através da garantia ao direito de acesso à informação em 

poder do Estado, conseguir-se-á maior transparência nos atos do governo, 

fortalecendo as instituições democráticas. 

 

2.3.2 Princípio da Eficiência 

 

Considerando que o Princípio da Eficiência apresenta grande 

relevância para o tema desta pesquisa, a abordagem do mesmo será realizada 

sob dois enfoques: o plano jurídico e de acordo com a Análise Econômica do 

Direito, a saber: 

 

2.3.2.1 Plano Jurídico 

 

É cediço que uma das atividades administrativas do Poder 

Judiciário é a gestão processual. 

No Brasil, é clássica a observância da morosidade processual, 

causando um grande impacto na economia, posto que se uma causa leva anos 

para o jurisdicionado obter a tutela jurisdicional, os juros e a correção 

                                                                 

20
 Redação do Princípio 10, da Carta de Princípios: “Os juízes e tribunais 

têm um compromisso institucional com a probidade administrativa. A transparência de seus 
atos é o meio de prestar contas à sociedade.” 



79 

monetária serão maiores, em razão da delonga do tempo, onerando ainda 

mais, o custo do processo. 

No que diz respeito ao conceito de eficiência, Justen Filho 

(2011, p. 183) ensina que “em termos simplistas, a eficiência pode ser 

considerada como a utilização mais produtiva de recursos econômicos, de 

modo a produzir os melhores resultados”. 

Mello (2007, p. 118) adverte sobre a dificuldade de controlar a 

eficiência da Administração Pública, lembrando que o mesmo é um reflexo do 

princípio italiano da “boa administração”, in verbis: 

 

“26. Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre 
ele. Trata-se, evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é 
juridicamente tão fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais 
parece um simples adorno agregado ao art. 37 ou o extravasamento de 
uma aspiração dos que buliram no texto. De toda sorte, o fato é que tal 
princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas 
óbvias) senão na intimidade do princípio da legalidade; pois jamais uma 
suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele que é o dever 
administrativo por excelência. Finalmente, anote-se que este princípio da 
eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já superiormente 
tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da “boa administração”.

21
 

 

O princípio da eficiência no que se refere ao acesso à Justiça 

está interligado com a tramitação célere do processo, sob pena de ser inócuo o 

princípio do acesso à Justiça para enfrentar lesões ou ameaças a direito, na 

forma do inciso XXXV, do artigo 5º, da CR. (CARVALHO FILHO, 2012) 

O autor, na mesma obra (2012, p. 31), estabelece diferenças 

entre eficiência, eficácia e efetividade, conforme exposição, adiante: 

 

“A eficiência não se confunde com a eficácia nem com a 
efetividade. A eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual 
se processa o desempenho da atividade administrativa; a idéia diz respeito, 
portanto, à conduta dos agentes. Por outro lado, eficácia tem relação com 
os meios e instrumentos empregados pelos agentes no exercício de seus 
misteres na administração; o sentido aqui é tipicamente instrumental. 
Finalmente, a efetividade é voltada para os resultados obtidos com as 
ações administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos 
objetivos.[,,,]” 

 

                                                                 
21

 Consulte-se ao respeito a excelente monografia de Guido Falzone. Il 
Dovere di Buona Amministrazione, Milão, Giuffrèe, 1953. 
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Importa, ainda, que o desempenho seja rápido, perfeito e com 

rendimento, como reflexos de uma boa administração, buscando satisfazer os 

interesses dos administrados em particular e da coletividade em geral. Mesmo 

porque a procrastinação poderá ensejar a indenização civil, pela Administração 

Pública, pelos danos causados a terceiros.   

A perfeição se utiliza das técnicas e conhecimentos necessário 

no intuito de aprimorar a execução, devendo as atividades serem realizadas 

com rendimento satisfatório para o interesse da coletividade, atingindo, assim, 

um maior número de beneficiados. (GASPARINI, 2012) 

Gasparini, nesse trabalho (2012, pp. 355/356), propaga a 

necessidade do prestador do serviço público em se preocupar com o resultado 

de sua prestação, como instrumento de mensuração da eficiência: 

 

“A eficiência exige que o responsável pelo serviço público se 
preocupe sobremaneira com o bom resultado prático da prestação que cabe 
oferecer aos usuários. Ademais, os serviços, por fora dessa exigência, 
devem ser prestados sem desperdício de qualquer natureza, evitando-se, 
assim, os usuários por falta de método ou racionalização no seu 
desempenho. Deve-se ainda, buscar o máximo de resultado com o número 
de investimentos barateando a sua prestação e, por conseguinte, o custo 
para os usuários.” 

 

Importa ressaltar, que a eficiência da prestação do serviço 

público está atrelada à busca de um resultado com o menor custo para os 

usuários. 

 

2.3.2.2 A Análise Econômica do Direito e a Eficiência 

 

Em consonância com as observações realizadas no Capítulo 1, 

deste trabalho, importa analisar as dimensões positiva e normativa da Análise 

Econômica do Direito para melhor compreensão desta Teoria. 
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2.3.2.2.1 Análise Positiva 

 

A análise econômica positiva do Direito busca explicar a 

importância dos conceitos e fundamentos da Economia para o Direito. Assim, 

as consequências das sanções legais, apresentam um caráter também 

econômico. 

COOTER sugere a existência de três versões sobre o tema: 

reducionista, explicativa e preditiva. 

A versão reducionista é uma linha minoritária e radical. Os 

seus seguidores defendem que o Direito pode ser “reduzido” à Economia. 

Assim, certos institutos jurídicos, tais como, a culpa, os deveres jurídicos, 

dentre outros, podem ser substituídos tão somente por categorias econômicas. 

Por seu turno, a versão explicativa apresenta como a linha 

mais razoável de aceitação, por se fundar na ideologia de que a Ciência 

Econômica tem a possibilidade de prover uma teoria explicativa. A Economia 

seria capaz de prover uma teoria explicativa da estrutura das normas jurídicas. 

Logo, os seus seguidores sugerem que as decisões judiciais são resultantes da 

maximização de preferências das pessoas, na forma de um resultado em 

equilíbrio. Ocorre que a explicação jurídica como resultante da maximização de 

preferências tende a desprezar os fatores históricos, sociais e culturais que 

também interferem nos fatos econômicos e nas relações jurídicas das pessoas. 

Nesse sentido, importa fazer uma releitura da versão explicativa, considerando 

que a Economia auxilia o Direito como instrumento de elucidação parcial da 

estrutura lógica jurídica. 

No que pertine à versão preditiva, esta sugere que a 

Economia pode ser aproveitada com o fito de prever as consequências das 

diversas regras jurídicas, trazendo esses impactos para o centro do debate. 

Dessa forma, os juristas podem analisar os impactos que poderão surgir, de 

acordo com as decisões jurídicas adotadas. Observa-se, no entanto, que a 

teoria econômica, como instrumento de compreensão do Direito, é aplicável 

somente em algumas áreas jurídicas.  
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2.3.2.2.2 Análise Normativa 

 

A Análise Econômica do Direito, sob o enfoque normativo, se 

inquieta ante a problemática de como se atingir a meta da eficiência, no âmbito 

da Justiça; daí o binômio: “eficiência e Justiça”.  

A linha normativa da AED defende que a eficiência é um bom 

parâmetro de controle de valoração das rules legal e Instituições. A teoria 

positiva contraria esse pensamento, considerando o sistema do Common Law, 

como ponto de referência de eficiência na lógica econômica.  

Mas, essa posição é coerente? Qual a relação entre 

maximização de riqueza e Justiça? 

A eficiência parte da ideia de que inexiste desperdício, ou se 

eles existem, são minimizados.   

Cumpre realizar uma análise nas versões, sugerida por 

Salama: fundacional, pragmática e regulatória, conforme se entenda o que a 

maximização de riqueza seja. (SALAMA, 2008) 

A versão fundacional sugere que o Direito está fundado na 

Ética. As instituições jurídico-políticas devem ser avaliadas em função da 

maximização da riqueza, considerando que o Direito deve promover essa 

maximização da riqueza e a instituição precisa ser avaliada no que diz respeito 

à sua capacidade de contribuir ou não para essa meta de maximização da 

riqueza, podendo distinguir as regras justas das injustas.  

Esta teoria de se utilizar a maximimização de riqueza para 

fundamentar o Direito tem sido muito criticada, pelo que se observam duas 

linhas de críticas descritas por Salama, na Tabela abaixo. 
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TABELA 1: 

CRÍTICAS À UTILIZAÇÃO DA MAXIMIZAÇÃO DE RIQUEZA 

PARA FUNDAMENTAR O DIREITO 

 

A PRIMEIRA É NEGATIVA, 
CONSIDERANDO QUE A ECONOMIA NÃO 
CONSEGUE NEM MESMO RESOLVER OS 
PROBLEMAS A RESPEITO DOS 
COMPORTAMENTOS DE MERCADOS, 
QUANTO MAIS, NO QUE TANGE AO 
CAMPO JURÍDICO:  

A SEGUNDA REJEITA A CONFUSÃO 
ENTRE EFICIÊNCIA E JUSTIÇA, COM 
BASE EM ARGUMENTOS NORMATIVOS, 
ATRAVÉS DOS ARGUMENTOS: 

 

(i) as hipóteses da análise econômica do 
Direito não podem ser testadas porque 
ou não existem dados disponíveis ou 
porque esses, embora existentes não são 
confiáveis; 

(i) A maximização de riqueza ou não é um 
valor porque não é um fim em si próprio ou 
se for um valor, é incapaz de guiar as 
políticas públicas ou o Direito;  

 

(ii) as hipóteses relativas à maximização 
de riqueza levam modelos ideias e não 
dados empíricos, logo, não são 
falsificáveis; 

(ii) diversas liberdades, como a liberdade 
religiosa e a liberdade sexual são 
defendidas por serem desejáveis, e não 
como conducentes ao progresso econômico 
ou à criação de valor; 

 

(iii) a AED não tem sentido prático, posto 
que a maximização da riqueza não é um 
bom critério de interpretação do Direito; 

(iii) a maximização de riqueza é um critério 
incompleto de justiça, por ignorar a 
distribuição inicial de direitos na sociedade  

 

(iv) os modelos microeconômicos como 
são históricos, desconsideram os 
diversos sistemas culturais. 

(iv) a maximização de riqueza considera 
as pessoas como se fossem células de um 
único organismo e o bem-estar da célula é 
importante apenas na medida em que 
promova o bem-estar de todo o organismo, 
o que não ocorre em situações de 
escravização, por exemplo. 

Fonte: SALAMA (2008) 

 

No que diz respeito à versão pragmática, em 1990, Posner 

expressamente abandona a sua defesa da maximização da riqueza como 

fundação ética do Direito e passa a apresentar os seus pensamentos através 

de uma versão pragmática, que se apoia no pragmatismo jurídico e traça uma 

meta a ser atingida. Nesse sentido, ele sugere uma nova interpretação sobre a 

importância da eficiência para o Direito, deixando de acolher o entendimento da 

eficiência como parâmetro de avaliação das situações jurídicas. 

Quanto à versão regulatória, os seus defensores sugerem 

que o Direito se consubstancia diretamente, numa fonte de regulação dos 

serviços públicos, e de forma indireta, das políticas públicas. Esta é a ideologia 
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da Escola de New Haven, devendo ser apontado Guido Calabresi como o 

nome mais ilustre, que em seu livro, “O Custo dos Acidentes: Uma Análise 

Jurídica e Econômica, de 1970, discute sobre eficiência e justiça, sob o 

enfoque regulatório. 

Carvalho (2012, pp. 31/32) ao esclarecer sobre a análise 

econômica positiva e normativa, estabelece uma relação do Direito em “ser” e 

“dever-ser”, pelo que se observa a seguir: 

 

“Como ensina Steven Shavell (1994, p. 1)
22

, a Análise Econômica 
busca responder dois tipos fundamentais de perguntas sobre o Direito: 

1. A primeira pergunta é descritiva referindo-se aos efeitos das 
normas jurídicas no comportamento e seus respectivos 
resultados. Por exemplo: um aumento na alíquota do Imposto 
sobre operações de câmbio (IOF) sobre investimentos 
estrangeiros em mercado de capitais terá efeito sobre o 
ingresso de dólares no país? 

2. A segunda pergunta é normativa, ou seja, refere-se ao quão 
socialmente desejável são determinadas regras em vista dos 
fins que a sociedade valora como importantes. Por exemplo: 
vale a pena obter uma eventual valorização do real perante o 
dólar ao custo de possivelmente afugentar investimentos 
estrangeiros? 

[...] 
Em síntese, análise positiva significa o direito como ele “é”, ou seja, 

o direito válido e vigente, aqui e agora. Análise normativa, por sua vez, 
refere-se como o direito deveria ser. Esse “dever-ser”, no entanto, não se 
confunde com o sentido empregado ao campo do deôntico, qual seja, de 
regulação das condutas humanas. A normatividade da análise refere-se, 
sim, às proposições de lege ferenda do jurista e/ou economista, no sentido 
de formar a norma mais justa ou mais eficiente, dependendo do valor que 
se quer obter.” 

 

Deve ser considerado que tanto a pergunta descritiva quanto a 

normativa supracitadas ajudam a refletir sobre os impactos das normas 

jurídicas na sociedade. 

 

2.4   DESENVOLVIMENTO E DURAÇÃO DO PROCESSO 

 

A linha mais moderna tanto do Direito quanto da Economia 

defendem o desenvolvimento e duração razoável do processo como garantia 

de acesso à Justiça e efetividade da jurisdição. 

                                                                 
22

 SHAVELL, Steven. Economic Analysis of Law. New York: Foundation 
Press, 1994. 
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2.4.1 Considerações Gerais 

 

Deve ser ressaltado que um Poder Judiciário moroso, 

compromete a eficácia e a credibilidade da Justiça e acarreta efeitos danosos 

para a Economia nacional. Isto porque um Judiciário lento propicia que o valor 

aguardado pelas partes (a pagar ou receber), será baixo, em decorrência do 

tempo, quanto maior for a taxa de juros e a inflação. Dessa forma, a lentidão de 

causa provocará a diminuição de investimentos, a restrição ao crédito e o 

aumento de custo das operações de crédito e o que mais se ofereça.  

Estudos têm demonstrado que a morosidade judicial estimula a 

interposição de recursos contínuos, não apenas para exercer um direito, mas 

inclusive, no sentido de protelar ao máximo, o cumprimento da sentença.   

Hanashiro (2001, p 75) observa o agravamento da situação de 

morosidade processual, no âmbito do sistema interamericano, in verbis: 

 

“A morosidade dos processos é um problema presente em todos os 
sistemas internacionais; entretanto, no âmbito do sistema interamericano 
ele se agrava devido a algumas práticas de seus órgãos e a lacunas de sua 
legislação em relação aos prazos a serem cumpridos. Os prazos são 
fundamentais para a transparência, economia e rapidez no andamento de 
qualquer processo, principalmente tratando-se da proteção de direitos que 
sempre requerem urgência.”  

 

A duração razoável do processo, hoje é considerada, como 

uma das expressões da dignidade da pessoa humana, considerando o Estado 

Democrático de Direito.  

Günther Düreg afirmou que se trata de degradação do homem, 

a sua submissão a um processo indefinido, atentando contra o princípio da 

proteção judicial efetiva, atingindo ainda, o princípio da dignidade humana. Isto 

porque o Estado tem o dever de proteger o cidadão das situações de ofensas 

ou humilhações. Por isso, o homem tem direito à proteção judicial efetiva e a 

prestação jurisdicional em prazo razoável, sendo vedado o homem se tornar 

objeto dos processos e ações estatais. Isso ocorre quando existe duração 

indefinida ou desmesurada do processo. Torna-se necessário que o Estado 

reconheça o direito subjetivo a um processo célere ou com duração razoável, 

através de modernização e simplificação do sistema processual; pelo 
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aparelhamento de órgãos judiciais em número adequado e a própria 

modernização e controle da prestação jurisdicional e de questões relacionadas 

à efetividade do acesso à Justiça. (MENDES E TAL, 2010) 

 

2.4.2 Convenção Americana de Direitos Humanos 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também 

conhecida pelo Pacto de San José da Costa Rica, que tem o Brasil como 

signatário, estabelece em seu art. 8º23, que o direito a ser ouvido com as 

devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz, imparcial, 

independente e competente para o exame da matéria, é pertinente a todos os 

indivíduos. 

Como paradigma, temos também o modelo americano, que no 

art. 6º24 de sua Emenda à Constituição, trata do speedy trial clause (cláusula 

do julgamento rápido). 

A doutrina internacional chega a dizer que o processo justo e 

rápido é um direito humano do indivíduo. Daí nasce a luta contra a morosidade 

do processo, pontos comentados em todos os relatórios judiciais internacionais. 

 

2.4.3 Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

 

Por sua vez, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

(CEDH), na redação do artigo 6º prevê o direito a um processo equitativo: 

                                                                 
23

 Redação do Artigo 8º - Garantias judiciais (Pacto de San Jose da Costa 
Rica): 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza.  

24
 Redação do artigo VI da Emenda à Constituição norte-americana:  

Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, por 
um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será 
previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação; 
de ser acareado com as testemunhas de acusação; de fazer comparecer por meios legais 
testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado.  
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“1 - Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada 

equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente 
e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 
determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 
fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O 
julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de audiências pode ser 
proibido à imprensa ou à público durante a totalidade ou parte do processo, 
quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional 
numa sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a 
proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida 
julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias 
especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses da 
justiça. 

2 - Qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se 
inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada. 

3 – O acusado tem, como mínimo, os seguintes direitos: 
a) Ser informado no mais curto prazo, em língua que entenda e 

de forma minuciosa, da natureza e da causa da acusação contra ele 
formulada; 

b) Dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação 
de sua defesa; 

c) Defender-se a si próprio ou ter a assistência de um defensor 
da sua escolha e, se ao tiver meios para remunerar um defensor, poder ser 
assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando dos interesses da 
justiça o exigirem; 

d) Interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e 
obter a convocação e o interrogatório das testemunhas de defesa nas 
mesmas condições que as testemunhas de acusação; 

e) Fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não 
compreender ou não falar a língua usada no processo.” 

 

Convém ressaltar que a violação do prazo razoável, em sede 

da mencionada Convenção, pode ser apurada, inclusive, em processos 

pendentes, mesmo que o referido atraso venha a ser recuperado 

posteriormente (BARRETO, 2005) 

 

2.4.4 A Celeridade Processual em Alguns Países 

 

Sobre essa celeridade processual, Guinchard (2009, pp. 

920/944) realiza algumas abordagens sobre o direito internacional, delineando 

sobre esse tema entre alguns Países, pelo que se observa, a seguir: 
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2.4.4.1  Alemanha 

 

De acordo com o direito alemão, a celeridade da Justiça se 

consubstancia numa exigência fundada no próprio Estado de Direito, in verbis: 

 

“Le droit allemand, par la voix de la Cour constitucionnelle 
fédérale, rattache souvent l´exigence de célérité de la justice au concept 
de protection juridique effective (effektiver Rechtsschutz) qu’il considère 
comme une exigence fondée sur la notion d´État de droit; ceci se conçoit 
puisque bien souvent, une justice trop tardive constitue en réalité un déni 
de justice.” (2009, p. 920) 

 

Importa lembrar que a celeridade da Justiça é uma das colunas 

onde se apoia a proteção jurídica efetiva (effektiver rechtsschutz). 

 

2.4.4.2 Estados Unidos da América (EUA) 

 

O ditado inglês “a justiça atrasada é justiça negada” da Magna 

Carta é lembrado no texto, como um imperativo de celeridade processual, 

fundada na própria Constituição norte-americana, conforme palavras 

infratranscritas:  

 

“L´adage “justice delayed is justice denied”, qui remonte à la 
Grande Charte anglaise, constitue un impératif de célérité dans la 
procédure qui trove sa place dans la Constitution américaine. Le 6

e 

amendement dispose, en effet, que “dans toutes les poursuites 
criminelles, l´accusé aura droit à um jugement rapide”. Ce principe fut 
développé par la suíte par le Speedy Trial Act de 1975, que le Congrès 
américain incorpora au Titre 18 du Code fédéral (réformé em 1979). Les 
dispositons principales concernent lês obligations de célérité qui 
incombent aux tribunaux statuant em matière pénale, ainsi que les 
sanctions qui sont attachées à ces obligations.[...]” (ob. cit., p. 924)  

 

 

E ainda são citados alguns casos de jurisprudência, em que 

tanto a Suprema Corte da Pennsylvania, que no caso Mattos vc. Thompson 

observa a existência nos atrasos significativos no pagamento de indenização; 

quanto a Suprema Corte do Texas, no caso Waites v. Sondok, decide que o 
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pagamento com atrasos para uma mãe alimentar seus filhos, teria causado 

danos graves, in verbis: 

 

“Allant plus loin, la Cour suprême de Pennsylvanie jugea, dans une 
affaire Mattos v. Thompson, que l´obligation légale de soumettre toutes les 
demandes d´indemnisation des fautes médicales à un arbitrage privé violait 
de droit à un jugement effectif en ce qu´elle occasionnait d´importants 
retards dans le versement des indemnités. […] De façon similaire, la Cour 
suprême du Texas jugea que les dispositions législatives fixant la durée des 
procédures civiles étaient contraires à la règle du Due process of law 
consacrée par la Constitution fédérale et par celle de l´État, ainsi qu´au 
principe d´accès à un tribunal consacré par la Constitucion du Texas, em ce 
qu´elles avaient permis que des allocations soient versées avec 
d´importants delais, alors que ces allocations étaient indispensables à une 
mere de famille pour nourrir ses enfants et lui avaient causé, de ce fait, um 
préjudice grave (Waites v. Sondok). Certains cours d´États semblent donc 
favorables à la constitutionalisation du droit à un procès rapide et effectif en 
matière civile.” (ob. cit., p. 927) 

 

Os EUA têm grande preocupação com indenizações relativas à 

responsabilidade civil, que em muitas situações servem de modelo para o 

direito internacional. 

 

2.4.4.3 Reino Unido 

 

Conforme citação acima, o ditado inglês “a justiça atrasada é 

justiça negada”, está incorporado na Magna Carta de 1215, mas inexiste outra 

previsão que consagre a celeridade processual ou mesmo o direito a ser 

julgado num prazo razoável. Na realidade, este tem sido um requisito para 

garantir o processo equitativo no Common Law. Esta é a situação de hoje, 

considerando a interação da Convenção Europeia de Direitos Humanos ao 

sistema legal do Reino Unido e da recente reforma do processo civil inglês, 

conforme texto infracitado: 

 

“En déprit de la paternité anglaise du célèbre adage “justice delayed 
is justice denied” qui trouve sa source dans la Grand Charte de 1215

25
, il 

n´existe pas Outre-Manche de principe général consacrant la célérité des 

                                                                 
25

 V. Lord Irvine “The Spirit of Magna Carta Continues to Resonate in 
Modern Law” in Human Rights, Constitucional Law and the Development of the English Legal 
System – Selected Essays, Hart Publishing, 2003, p. 251 et s., spéc. p. 268-70. 
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procès ou encore le droit à être jugé dans um délai raisonnable
26. 

Néanmoins, il a pu être affirmé que l´évitement des délais et la célérité de la 
procédure ont toujours fait partie des exigences assurant, en common law, 
le caractère équitable des procès

27
. En tout état de cause, tel est 

certainement le cas aujourd´hui, suite à l´intégration de la Convention 
européenne des droits de l´homme au système juridique du Royaume-Uni et 
à la récente réforme de la procédure civile anglaise.

28
” (ob. cit., p. 927) 

 

Torna-se necessário esclarecer que a integração da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem ao sistema jurídico do Reino 

Único vem contribuindo sobremaneira ao sistema jurídico inglês. 

 

2.4.4.4 Itália 

 

As estatísticas demonstram que um processo na Itália tramita 

no dobro do tempo considerado como razoável para tramitação. 

Assim, a Itália adota a Lei nº 89, de 24 de maio de 2001 (“Lei 

do Pinto”), que prevê dentre as competências dos Tribunais de Recursos, o 

exame do cumprimento ou não da garantia ínsita do parágrafo primeiro do 

artigo 6º, do CEDH, prevendo, inclusive, a imposição de indenização à parte 

prejudicada, pelo dano causado em virtude do excesso de prazo. Ante essa 

mudança na processualística civil italiana, de um lado, os processos 

diminuíram, em razão ao processamento mais célere, mas de outro, o número 

de processos que tramitam em Juízo, aumentou consideravelmente, tendo que 

muitos jurisdicionados ingressaram com ações judiciais, pleiteando a cabível 

indenização pela demora dos feitos.  

Como o Tribunal de Estrasburgo entende como prazo razoável 

para a tramitação processual aquele compreendido no bojo do aludido 

parágrafo primeiro, do artigo 6º, da CEDH, com a lei nº 89/01, da Itália verifica-

se que de um lado, houve celeridade processual nos feitos dos Tribunais, que 

                                                                 
26

 En ce sens, v. R. Clayton et H. Tomlinson, Fair Trial Rights, Oxford UP, 
2001, nº 11.87; D. Corker et D. Young, Abuse of Process in Criminal Proceedings, 
Butterworths, 2

e
 éd., 2003, nº 1.57. 

27
 Vincent v. The Queen [1993] 1 WLR 862, 867 (PC), per Lord Woolf. 

28
 V. supra respectivement nº 6 ANG et nº 7 ANG. Adde R. Henley et M.-

F.Papandréou-Deterville, “Les audiences dans un délai raisonnable en procédure anglaise” in 
Procédure(s) et effectivité des droits, D. d’ Ambra, Fl. Benoit-Rohmer, C. Grewe (dir.), Bruylant, 
2003, p. 141 et s. 
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culminaram em uma redução de processos; e de outro, houve um aumento de 

ações, considerando os novos processos de indenização pela respectiva 

demora nos julgamentos. 

Quanto à duração excessiva de um processo correspondente 

ao período em que a Lei Pinto não era aplicável, a Suprema Corte observou 

que os juízes poderiam, legitimamente, concluir pela violação à Convenção 

Europeia. (GUINCHARD, 2009) 

 

2.4.5 Alguns Princípios Aplicáveis 

 

O estudo do presente tema enseja a reflexão sobre alguns 

princípios que norteiam a matéria, a saber: 

 

 

2.4.5.1 Princípio da Celeridade 

 

O processo está sob a égide da celeridade, como requisito de 

justeza e equidade, em prol da razoável duração do processo. O impulso oficial 

do processo assegura a tutela efetiva. 

Nesse sentido, é preciso estabelecer prazos, sejam eles legais 

ou judiciais ou peremptórios (ou legais). O juiz, ao analisar as peças dos autos, 

pode verificar que as peças foram apresentados de forma extemporânea; o que 

motiva a preclusão temporal; como também analisar se a argumentação das 

partes ou as provas contribuem ou não para por fim ao processo ou se 

constituem ou não em prova cabal para o feito, facultando ao juiz limitar a 

instrução probatoria, pelo Princípio do Livre Convencimento do Julgador. 

A redação deste artigo permite que o juiz pode rejeitar os 

argumentos e provas que forem apresentados fora do prazo, caso a admissão 

seja desnecessária para a deslinde processual. 

É cediço que a tutela efetiva também exige celeridade 

processual. Recentemente, a Alemanha foi pressionada, pela Corte Europeia 

dos Direitos Humanos, a acabar com a demora judicial, tendo em vista que a 

demora processual viola os direitos humanos da pessoa. Os juízes 
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esclareceram que a morosidade judicial alemã é o motivo demais da metade 

das reclamações na referida Corte.  

A ação se origina, sob o n° 46344/06, contra a República 

Federal da Alemanha, proposta, em consonância com o artigo 34º, da 

Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais Justas ("a Convenção"), por um cidadão alemão, o Senhor 

Rudiger Rumpf, em 10 de novembro de 2006, que vive em Ingelheim 

(Alemanha). Ele reclama da excessiva duração (13 anos) de um processo nos 

tribunais administrativos sobre a renovação de licenças de armas. Ele ainda se 

queixa que a lei alemã não prevê, juridicamente, um remédio eficaz contra a 

excessiva duração dos processos judiciais.  

 

2.4.5.2 Princípios da Economia Processual e da Instrumentalidade das 

Formas 

 

Quando se analisa a processualística processual, importa 

considerar a relevância no equilíbrio do binômio custo-benefício, sendo vedada 

a existência de sacrifícios exagerados, no tocante aos bens materiais e 

imateriais, objetos do processo, devendo existir sempre uma proporção entre 

os fins e os meios. 

O princípio da economia processual estabelece que se torna 

necessário o máximo de resultado no processamento da ação, com um mínimo 

de atos jurisdicionais; através de um processo que apresente de forma 

razoável, tanto o seu custo, quanto à sua demora para a entrega da prestação 

jurisdicional estatal. 

Decorrente desse princípio, a lei processual brasileira, prevê o 

indeferimento da petição inicial, que não atenda os requisitos essenciais e 

específicos da ação; a cumulação de demandas numa só ação, dentre outros 

exemplos. 

No que diz respeito à forma do ato processual está fundada na 

liberdade absoluta das partes, sistema adotado no processo civil brasileiro, 

em que as partes têm a total liberdade para a prática dos atos processuais; ou 

na soberania do juiz, aplicáveis, em regra, aos Estados totalitários, em que o 
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magistrado despreza as garantias individuais, na ação; ou ainda, na legalidade 

das formas, que apresenta a forma processual prevista na lei, para garantia 

dos direitos dos jurisdicionados.  

Ao lado do princípio da economia processual, existe ainda, o 

princípio da instrumentalidade das formas, que apregoa que os atos 

processuais só dependem de uma forma específica, quando prevista por lei; 

forma essa tanto externa, quanto relativa ao conteúdo do ato processual. 

Malgrado a previsão da forma, se o ato processual for realizado 

de outra, o juiz poderá reconhecer a validade desse ato, desde que, atingida a 

sua finalidade essencial, bem como, não houver prejuízo para as partes. 

Assim, o processo civil brasileiro aplica o princípio da 

liberdade das formas ou princípio da informalidade, que defende a prática 

do ato processual, sem forma específica, cabendo a anulação do ato 

processual, somente quando prevista em lei e praticado sem a forma legal 

prevista. Mesmo assim, conforme explanações anteriores, se o ato for 

praticado, sem a formalidade legal e alcançar o seu fim (por isso, é chamado 

também de princípio da finalidade) e sem causar prejuízo (princípio do não 

prejuízo), às partes, o juiz poderá considerar o ato processual válido, 

descabendo, assim, a nulidade processual. 

Vale lembrar que o princípio da finalidade está previsto na 

redação do artigo 24429, do CPC brasileiro. No tocante ao princípio do não-

prejuízo ou princípio do prejuízo, para que haja nulidade processual, é mister 

a comprovação de prejuízo para as partes, sendo que de acordo com a norma 

preceituada pelo parágrafo primeiro, do artigo 24930, do CPC brasileiro. 

Importa destacar que de acordo com o Princípio do Aproveitamento, o ato 

processual pode ser salvo da nulidade processual, total ou parcialmente, pela 

adoção dos princípios da finalidade e da economia processual.  

 

 

                                                                 

29
 Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de 

nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade. 
30

 “[...] § 1
o
 O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não 

prejudicar a parte.” 

 



94 

2.4.5.3 Princípio da Efetividade da Tutela 

 

Depreende-se assim, uma proteção eficaz dos direitos e 

interesses legítimos, através de um processo equitativo ou justo. Nesse 

sentido, deve ser assegurada a realização da tutela judicial efetiva desses 

direitos  e interesses legítimos. Como princípios consectários, encontra-se a 

paridade de armas e a imparcialidade do juiz.  

No estudo da processualística internacional, observa-se, que o 

Estado, sob a édige da Democracia do Direito, não se qualifica  como 

hipossuficiente, precisando de prerrogativas processuais, como por exemplo, 

prazos diferenciados ou formas especiais de intimação.  

Por outro lado, as diferenças fundadas no direito material 

tendem a ter fundamento, tais como, a redução de prazos prescricionais e 

decadenciais e a execução contra a Fazenda Pública. 

Por oportuno, vale citar o entendimento da Corte Especial do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se pode observar, a seguir: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 
ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS 
INFRINGENTES. ART. 530, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. A remessa ex officio 
não é recurso, ao revés, condição suspensiva da eficácia da decisão, por isso que 
não desafia Embargos Infringentes a decisão que, por maioria, aprecia a remessa 
necessária. Precedentes do STJ: EREsp 168.837/RJ, Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, DJ 05.03.2001; REsp 226.253/RN, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 
05.03.2001; AgRg no Ag 185.889/RS, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 01.08.2000. 2. 
Sob esse enfoque esta Corte já assentou: "Há que se fazer distinção entre a 
apelação e o reexame necessário. A primeira é recurso, propriamente dito, 
reveste-se da voluntariedade ao ser interposta, enquanto o segundo é mero 
'complemento ao julgado', ou medida acautelatória para evitar um desgaste 
culposo ou doloso do erário público ou da coisa pública. O legislador soube 
entender que o privilégio dos entes públicos têm limites, sendo defeso dar ao 
artigo 530 do Código de Processo Civil um elastério que a lei não ousou dar. 
Assim, só são cabíveis os embargos infringentes contra acórdãos em apelação ou 
ação rescisória. Esta é a letra da lei." (REsp 402.970/RS, Rel. p/ acórdão, Min. 
GILSON DIPP, DJ 01.07.2004) 3. A nova reforma processual, inspirada no 
princípio da efetividade da tutela jurisdicional, visou a agilização da 
prestação da justiça, excluindo alguns casos da submissão ao duplo grau e 
dissipando divergência que lavrara na jurisprudência acerca da necessidade 
de se sustar a eficácia de certas decisões proferidas contra pessoas 
jurídicas não consideradas, textualmente, como integrantes da Fazenda 
Pública. 4. A ótica da efetividade conjurou algumas questões que se 
agitavam outrora, sendo certo que, considerando que o escopo da reforma 
dirigem-se à celeridade da prestação jurisdicional, não mais se justifica 
admitir embargos infringentes da decisão não unânime de remessa 
necessária. 5. A eventual divergência, quanto ao percentual de juros moratórios, 

instaurada entre o acórdão embargado, proferido pela 5ª Turma, e o julgado 
paradigma, oriundo da 6ª Turma, deverá, posteriormente, ser submetido à análise 
da Terceira Seção desta Corte Superior, nos termos do art. 266, do RISTJ. 6. 
Embargos de divergência rejeitados quanto à questão do cabimento dos embargos 
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infringentes em remessa necessária, enviando-se os autos à 3.ª Seção para o 
julgamento da divergência quanto aos juros.” 
(Ac. unân. da Corte Especial do STJ, Processo nº 200602487512, ERESP nº 823905, Relator 
Luiz Fux, data da decisão: 04/03/2009, in DJE de 30/03/2009)  
(grifos nossos) 

 

 

2.4.5.4 Princípios da Recorribilidade e do Duplo Grau de Jurisdição 

 

O livre acesso à Justiça exige a tutela efetiva, através de um 

processo equitativo, num tempo razoável de duração, sendo garantido ao 

jurisdicionado, o direito de petição; duplo grau de jurisdição; recurso a um 

tribunal competente; contraditório; a ampla defesa; dentre outros direitos 

relevantes para a processualística internacional. 

O Estado Democrático de Direito apresenta como uma de suas 

expressões, os princípios da recorribilidade e do duplo grau de jurisdição. Isto 

porque, o julgador, ao dizer o direito, pode prejudicar o jurisdicionado. Assim, 

todos têm direito de tentar em anular as falhas constantes das decisões do 

Judiciário, através de juízes distintos, por ocasião da apreciação dos recursos 

interpostos.  

Vale ressaltar que o princípio da recorribilidade apresenta 

como exceção, a competência originária dos Tribunais, tendo em vista que esta 

permite a dispensabilidade de instâncias.  

Pelo princípio do duplo grau de jurisdição, é garantida a 

reapreciação da decisão, na instância superior, competente para apreciar e 

julgar o recurso interposto. 

 

2.4.6 A Repercussão Geral e os Recursos Repetitivos como Instrumentos 

de Celeridade Processual Brasileira 

 

Corroborando com o ideal de tutela efetiva, através de um 

processo equitativo, que apresenta uma tramitação processual num tempo 

razoável, insta realizar algumas observações, quanto às seguintes inovações 

da reforma processual brasileira: a repercussão geral e os recursos repetitivos. 

 



96 

2.4.6.1 Repercussão Geral 

 

O parágrafo terceiro, do artigo 102, da Constituição da 

República de 1988, por meio da Emenda Constitucional nº 45, prevê um dos 

assuntos da conhecida “Reforma do Judiciário”, o instrumento processual da 

repercussão geral31. 

Tal previsão constitucional e mais tarde, a Lei nº 11.418, de 19 

de dezembro de 2006, tem como escopo, viabilizar ao Excelso Supremo 

Tribunal Federal a selecionar os recursos extraordinários que irão ser 

apreciados, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou 

econômica.  

Vale dizer que esse filtro recursal irá ensejar uma queda no 

número de processos encaminhados ao Excelso Pretório. 

 A preliminar de repercussão geral é apreciada pelo Plenário do 

Excelso Supremo Tributal Federal, através de votação eletrônica, ou seja, sem 

necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. A recusa da 

apreciação de um recurso extraordinário exige no mínimo, oito votos, sob pena 

de ser julgado pela Suprema Corte.  

Convém esclarecer, que o relator primeiro insere no sistema de 

informática o seu voto sobre a relevância do tema. Após esse momento, os 

demais ministros têm o prazo de vinte dias para manifestarem os seus votos.  

Caso existam abstenções, essas serão consideradas como 

favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria.  

Após a verificação da existência de repercussão geral, a 

Excelsa Corte analisará o mérito processual. No intuito de clarificar o tema, 

cumpre transcrever os seguintes julgados: 

 

                                                                 
31

 Redação do § 3º do Art. 102, da CRFB: “Art. 102 – Compete ao Supremo 
Tribunal Federal, precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) § 3º No recurso 
extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a 
admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros”.  

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.418-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.418-2006?OpenDocument
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“1. Inobservância ao que disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código 
de Processo Civil, que exige a apresentação de preliminar formal e 
fundamentada sobre a repercussão geral, significando a demonstração da 
existência de questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses 
subjetivos das partes, em tópico destacado na petição de recurso 
extraordinário. 

2. É imprescindível a observância desse requisito formal mesmo nas 
hipóteses de presunção de existência da repercussão geral prevista no art. 
323, § 1º, do RISTF. Precedente. 

3. A ausência dessa preliminar permite que a Presidência do 
Supremo Tribunal Federal negue, liminarmente, o processamento do recurso 
extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a 
decisão que o inadmitiu na origem (13, V, c, e 327, caput e § 1º, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal). 

4. Agravo regimental desprovido.” 
(Ac. Unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal; RE-AgR - AG.REG.NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – processo nº 569773-SP; Relatora Ministra Ellen Gracie (Presidente); 
decisão: 14.04.2008; in DJe-092; DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008, p. 01161) 

 

bem como, 

 

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.  
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA 
REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - O agravante, nas razões do recurso extraordinário, não 
demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 

II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação 
ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, 
situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
legislação processual ordinária. 

III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o 
acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. 

IV – Agravo regimental improvido.” 
(Ac. Unânime da 1ª Turma do  STF; AI-AgR - AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO; 
Processo nº: 702462-SP; data da decisão:13.05.2005; Relator(a) RICARDO 
LEWANDOWSKI; in DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008; P-02306) 

 

Insta ressaltar que a decisão proferida no tocante ao mérito da 

ação, terá repercussão geral, passando a ser aplicada posteriormente, pelas 

instâncias inferiores, em casos idênticos. 

 

2.4.6.2 Recursos Repetitivos 

 

Em consonância com a recente inovação processual, com a 

edição da lei dos recursos repetitivos, Lei nº 11.672, de 8 de maio de 2008, 

passou a ocorrer um filtro recursal, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, a exemplo do que já existe no Excelso Supremo Tribunal Federal, que 

já conta com a súmula vinculante. 
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Isto ocorre no intuito de resolver a problemática da 

multiplicidade de recursos especiais, lastreados na mesma controvérsia, 

objetivando maximizar a prestação jurisdicional. 

Dessa feita, o recurso é escolhido como paradigma que deverá 

ser analisado e, devendo os demais recursos, que versem sobre o mesmo 

assunto, ficarem sobrestados na origem, até o pronunciamento definitivo da 

Colenda Corte, na forma do parágrafo segundo, do artigo 543-C32, do CPC. 

No intuito de elucidar o tema, importa reproduzir o acórdão 

adiante: 

 “PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/2001. 
DESCABIMENTO DA REMESSA OFICIAL. QUESTÃO NÃO 
PREQUESTIONADA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. 
PRESCRIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.704/98. RECONHECIMENTO DO 
DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL 
JÁ CONSUMADO. OCORRÊNCIA. 
1. A questão relativa ao art. 12 da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 – 
consubstanciada na tese de que a edição da Súmula n.º 03/AGU, de 
05/04/2000, tornou descabida a remessa necessária, impedindo o exame da 
questão pelo Tribunal de origem –, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, a 
despeito da oposição dos embargos declaratórios. 
2. Ocorrendo omissão de questão fundamental ao deslinde da causa, deve a 
parte, no recurso especial, alegar ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de 
Processo Civil, demonstrando, de forma objetiva e fundamentada, a 
imprescindibilidade da manifestação sobre a matéria impugnada e em que 
consistiria o vício apontado, e não interpor o recurso contra a questão 
federal não prequestionada. 
3. A Terceira Seção – ao apreciar o REsp n.º 990.284/RS, de acordo com a 
disciplina estabelecida para os "recursos especiais repetitivos" –, pacificou o 
entendimento que o instituto da renúncia do prazo prescricional alcança a 
pretensão dos servidores públicos de receber o reajuste de 28,86% desde 
janeiro de 1993 nas ações ajuizadas antes do transcurso de mais de cinco 
anos da edição da Medida Provisória n.º 1.704, de 30/06/1998, que 
reconheceu o direito dos servidores públicos federais ao vindicado reajuste, 
ou seja, alcançam as ações propostas antes de 30 de junho de 2003, como na 
hipótese em que a ação foi proposta em 20/05/2003. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” 
(Ac. unânime da  5ª. Turma do STJ; RESP - RECURSO ESPECIAL – 795832; Processo: 
200501828182-RO; Relatora LAURITA VAZ; data da decisão: 05/05/2009, in DJE 
DATA:01/06/2009)   

                                                                 

32
 “Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento 

em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 

§ 1
o
  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais 

recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal 
de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do 
Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 

§ 2
o
  Não adotada a providência descrita no § 1

o
 deste artigo, o relator no 

Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência 
dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos 
tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 
(Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 

[...]” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11672.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11672.htm#art1
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Observa-se uma multiplicidade de recursos, obstaculizando a 

tutela efetiva e a economia processual. Mesmo porque, na Segunda Instância, 

o relator poderá ainda, negar seguimento ao recurso manifestadamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou 

jurisprudência. 

Por sua vez, a aludida reforma processual busca trazer maior 

rapidez ao andamento da demanda, inclusive eliminando “recursos repetitivos”, 

em homenagem ao princípio da celeridade processual e alguns daqueles já 

demais citados neste trabalho. O esforço da processualística civil culminará na 

superação dos obstáculos na legislação processual, além de aprimorar a 

efetividade jurisdicional, pela garantia do devido processo legal e da ampla 

defesa. 

 

2.5 DESEMPENHO DO JUDICIÁRIO 

 

No plano internacional, existe a criação de Conselhos Judiciais 

Nacionais, no intuito de aprimorar o funcionamento do sistema judiciário de 

cada País; o que no caso brasileiro, se justificou a instituição do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Hoje, defende-se o fortalecimento do Judiciário com 

o escopo de torná-lo independente e seguro, em prol da segurança jurídica. 

Pode ser verificado que o Relatório do European judicial 

systems de 2008, apresenta como alguns de seus principais indicadores: 

acesso à justiça; status e carreira de juízes, execução das decisões judiciais, 

dentre outros. 

Urge a necessidade de serem apontados indicadores comuns a 

todos os Países, generalizando e unificando os temas pesquisados, 

abrangendo variáveis. 

No Brasil, o CNJ busca implementar diretrizes para o bom 

funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, e assim, dinamizar os trabalhos, 

pela mensuração do desempenho desse Poder. 

Atualmente, existe um crescimento acelerado de ações 

tramitando no Judiciário brasileiro, interferindo em seu desempenho, causando 

morosidade no processamento das ações e na entrega da tutela jurisdicional. A 
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alta taxa de congestionamento é responsável pelo tempo de duração dos 

processos. Mas, cumpre lembrar que as estatísticas judiciais demonstram que 

a alta litigiosidade é a causa maior dessa morosidade processual e a alta taxa 

de congestionamento processual.  

De acordo com os estudos do CNJ, outros fatores contribuem 

para a lentidão processual, como por exemplo, a carência de recursos e a 

própria legislação, dentre outros. 

 Mas, é mister esclarecer que as pesquisas apontam que a alta 

litigiosidade não importa em amplo acesso à Justiça, posto que estatísticas 

comprovam que poucas pessoas tem recorrido à via judicial, como forma de 

composição de conflitos. 

Cunha (2012, pp. 365/368) apresenta as reformas principais do 

Poder Judiciário, na forma do seguinte teor: 

 

“Quanto à reforma do Judiciário, as discussões sobre governança 
da justiça, envolvendo as questões sobre eficiência, transparência e 
segurança jurídica, informaram os seguintes dispositivos: (i) o efeito 
vinculante de decisões de mérito em ações diretas de inconstitucionalidade 
e ações declaratórias de constitucionalidade que tem como objetivo reduzir 
o número de processos em todos os órgãos do Poder Judiciário e da 
administração pública nas esferas federal, estadual e municipal

33
; (ii) a 

repercussão geral que permite que o Supremo Tribunal Federal não 
receba determinados recursos quando esses não tratarem de questões 
consideradas relevantes do ponto de vista jurídico, político, social ou 
econômico

34
; (iii) a súmula vinculante, que tem como efeito não somente 

garantir a pacificação da interpretação de determinados institutos jurídicos, 
reduzindo a insegurança jurídica, como também reduzir o número de 
processos em todos as instâncias judiciais que tratem de questões 
idênticas

35
; (iv) a indicação de critérios como o desempenho a 

produtividade dos juízes e o cumprimento de prazos judiciais para a 
aferição de merecimento na progressão na carreira da magistratura

36
; (v) 

imposição de duração razoável do processo e celeridade processual do 
processo e celeridade processual nas esferas judiciais e administrativas 

37
; 

(vi) criação dos Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do 
Ministério Público que têm como objetivos garantir a autonomia política e 
administrativa dessas instituições e acompanhar suas atividades por meio 
de inspeções, elaborações de relatórios estatísticos sobre movimentação 
processual e previsões orçamentárias

38
.” 

 

                                                                 
33

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 102 § 2º., e Lei nº. 11.417/2006. 
34

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 102 § 3º., e Lei nº. 11.418/2006. 
35

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 103-A 
36

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 93, inciso II, letras “c” e “e”. 
37

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 5º, inciso LXXVIII 
38

 Emenda Constitucional nº. 45, art. 103-B e 130-A. 
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Essas reformas dependem, inclusive, da adequação das 

instituições ou treinamento dos operadores do Direito para que possam ser 

efetivadas. Deve ser lembrado que os estudos sobre eficiência das Instituições 

judiciais, a concepção de que a Justiça deve ser observada como um serviço 

público e os debates sobre os impactos jurídicos são relevantes contribuições 

para o desenvolvimento e a modernização do sistema de Justiça. (CUNHA, 

2012) 

 

2.6  CONFIANÇA NO JUDICIÁRIO 

 

A confiança no Poder Judiciário tem sido objeto de 

preocupação nos últimos anos, por parte das Instituições, tanto em pesquisas 

de Opinião Pública como também, pelo lançamento do índice de confiança do 

Judiciário brasileiro (ICJBRASIL), pela Fundação Getúlio Vargas, analisados a 

seguir: 

 

2.6.1 Pesquisa de Opinião Pública 

 

A partir de dados (população), coletados da opinião pública, no 

Brasil, podem ser citados os seguintes trabalhos: Pesquisa IBOPE; Pesquisa 

VOX POPULI e Pesquisa Magistrados. 

Vale demonstrar o resultado de uma pesquisa realizada pelo 

IBOPE, no que tange à imagem das Instituições Brasileiras, realizada entre 7 e 

11 de fevereiro de 2004, através da Tabela reproduzida, a seguir: 
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GRÁFICO 1:  

AVALIAÇÃO POSITIVA DA IMAGEM  

DAS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

Fonte: IBOPE Opinião (2004)  

 

Verifica-se, assim, que o Poder Judiciário, em 2004, segundo 

essa Pesquisa de Opinião, apresentava 48% de imagem positiva, sendo o 

Poder de maior credibilidade pela população, embora esteja abaixo dos 

“Advogados”, que se mostram com um grau de imagem positiva de 56%. 

A referida pesquisa aceita uma possibilidade de margem de 

erro máxima por volta de 2,2 pontos percentuais. 

Cumpre reproduzir a essência do questionário que serviu de 

base para a mencionada avaliação, pelo que se observa adiante: 
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TABELA 2:  

PESQUISA IBOPE 

 
P.01F) Pelo que sabe, ainda que de ouvir falar, gostaria que o(a) sr(a) dissesse 

se tem uma imagem positiva ou negativa das instituições que irei citar. 
De um modo geral, a imagem que o(a) sr(a) tem do PODER JUDICIÁRIO 

(Juízes e Desembargadores) é positiva ou negativa ? 
 

 

 

RESPOSTA 

 

TOTAL 

 

SEXO 

 
 

IDADE 

 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

MASC 
 
 

 

FEM 16 
A 
24 

25  
A  
34 

35  
A  
49 

50  
E  

MAIS 

ATÉ 
4ª 

SÉRI
E DO 
FUN
D. 

5ª A 8ª 
SÉRIE 

DO 
FUND. 

ENS. 
MÉDIO 
INC. E 
COMP. 

SUP. 
INC. E 
MAIS 

BASE 2000 270 533 891 306 515 261   1224 402 553 1045 

Imagem 
positiva 

48% 44% 58% 41% 52% 34% 41% 55% 60% 55%                   39% 

Imagem 
negativa 

31% 33% 24% 36% 26% 38% 39% 27% 19% 30%  36% 

Nem positiva 
nem negativa 
(espontânea) 

13% 10% 10% 14% 16% 20% 14% 10% 9% 8% 17% 

Não sabe/ 
Não opinou 

8% 13% 8% 9% 5% 8% 6% 9% 11% 7% 8% 

 

RESPOSTA 

 

TOTAL 

 

REGIÃO 

 
CONDIÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

PORTE DO 
MUNICÍPIO (EM 

NÚMERO DE 
HABITANTES) 

NORTE/ 
CENTRO 
OESTE 

 

NOR 
DES- 
TE 

SU-
DES
-TE 

SUL CA- 
PI-
TAL 

PERI 
FERI
A 

INTE-
RIOR 

ATÉ 
20 

MIL 

MAI
S 

DE 
20 A 
100 
MIL 

MAIS DE 
100 MIL 

BASE 2000 270 533 891 306 515 261   1224 402 553 1045 

Imagem 
positiva 

48% 44% 58% 41% 52% 34% 41% 55% 60% 55% 39% 

Imagem 
negativa 

31% 33% 24% 36% 26% 38% 39% 27% 19% 30% 36% 

Nem positiva 
nem negativa 
(espontânea) 

13% 10% 10% 14% 16% 20% 14% 10% 9% 8% 17% 

Não sabe/ 
Não opinou 

8% 13% 8% 9% 5% 8% 6% 9% 11% 7% 8% 

Fonte: IBOPE (2004) 
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Pela leitura dos dados acima, pode ser observado que os 

dados referentes à imagem positiva do Poder Judiciário, oscilam próximo à 

média dos 48%, nos quesitos de sexo, idade, grau de instrução, região, 

condição do Município, em porte do Município (em número de habitantes). 

Torna-se oportuno, ainda, apresentar o resultado da Pesquisa 

sobre Confiança nas Instituições no período do 1º trimestre de 2011, realizada 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme demonstra o Gráfico, a seguir: 

 

GRÁFICO 2: 

CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES – 1º TRIMESTRE/2011 

 

 
 Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 

 

 

Analisando os dados acima, verifica-se de forma explícita, que 

o Poder Judiciário, no período do 1º trimestre de 2011, apresenta um 

percentual de 34% de confiança pela população, deslocando a confiança que 

em 2004, era por volta de 48%, conforme apuração do Instituto de Pesquisa 

IBOPE, supracitada para o percentual de 34% (1º trimestre de 2011l). 
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2.6.2 Índice de Confiança do Judiciário Brasil (ICJBrasil) 

 

O desenvolvimento econômico e social de um País depende, 

inclusive, da capacidade do Poder Judiciário em se portar como uma Instituição 

revestida de legitimidade para a solução dos conflitos sociais. Essa 

legitimidade é mensurada pelas motivações da população em utilizar ou não e 

a confiar ou não dessa Instituição Governamental. Daí, a importância em se 

analisar alguns critérios, dentre eles a sua eficiência, competência, 

imparcialidade, honestidade e o acesso à Justiça, dentre outros fatores 

avaliadores que possam contribuir para as pesquisas. 

Essa legitimidade é avaliada pela confiança da população no 

Poder Judiciário, buscando identificar se o cidadão acredita que o Judiciário 

cumpre as suas funções com qualidade, analisando, inclusive, se as pessoas 

acreditam no seu exercício da prestação jurisdicional, desempenhando as suas 

funções com honestidade, competência e o que mais se ofereça. 

Diversas pesquisas no plano internacional têm avaliado o grau 

de confiança nas Instituições, inclusive, no Poder Judiciário. No caso brasileiro, 

foi criado o Índice de Confiança na Justiça (ICJBRASIL) pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), para mapear a confiança da população e a percepção do 

brasileiro em relação aos serviços prestados por esse Poder. Assim, a 

mencionada Fundação objetiva elaborar uma série histórica de índices, para 

estudos mais elaborados, analisando a confiança do cidadão no Poder 

Judiciário. 

Trata-se de uma pesquisa trimestral, realizada em sete Capitais 

brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, 

Brasília e Porto Alegre, representando cerca de um terço da população do 

País. 

O ICJBrasil é composto por dois subíndices: o subíndice de 

percepção e o subíndice de comportamento. 

O subíndice de percepção avalia a opinião da população sobre 

a Justiça brasileira e a forma em que é prestada à comunidade, através da 

observação dos seguintes aspectos do Judiciário: confiança, tempo de solução 

de conflitos, custos de acesso ao Judiciário, facilidade de acesso, um 
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panorama dos últimos cinco anos, perspectiva para os próximos cinco, 

honestidade, imparcialidade e capacidade de solucionar conflitos. 

Por sua vez, o subíndice de comportamento, apresenta um 

condão mais subjetivo, à medida que estuda se o cidadão recorre ao Poder 

Judiciário para a solução de seus conflitos ou não, analisando, assim,  

situações hipotéticas envolvendo direitos de família, direitos do consumidor, 

relação com o poder público, os direitos de vizinhança, o direito do trabalho e a 

prestação de serviço. 

Assim, insta analisar alguns gráficos referentes à Pesquisa 

comportamental da população, considerando a confiança no Judiciário 

brasileiro. 

 

2.6.2.1 Evolução Temporal do ICJBrasil 

 

A partir de 2010, o ICJBrasil tem sido divulgado nos meses de 

janeiro, abril, julho e outubro, apresentando dados relativos aos trimestres 

imediatamente anteriores à cada divulgação da pesquisa. 

Para melhores esclarecimentos, convém reproduzir a seguir, o 

gráfico em que consta o ICJBrasil relativos aos 2º, 3º e 4º trimestre/2010, como 

também, o 1º trimestre/2011.  
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GRÁFICO 3: 

EVOLUÇÃO TEMPORAL DO ICJBRASIL (ANO 2) 

 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 

 

Verifica-se que o ICJBrasil, em suas últimas observações, não 

houve variações substantivas no Índice de Confiança da Justiça, o que significa 

dizer que a confiança do cidadão brasileiro no Judiciário não variou muito, 

ficando no percentual de 5,5 em quase todo o período, com exceção do 3º 

trimestre de 2010, em que o índice de Confiança da Justiça brasileira 

apresenta uma singela queda, alcançando 5,4. 

Tal comportamento irá gerar uma certa estabilidade nos 

subíndices de percepção e de comportamento. 

No tocante ao subíndice de percepção, este apresenta 

variação de 4,1 no 3º trimestre de 2010 a 4,3 no 1º trimestre de 2011, o que 

denota que nos três últimos trimestres, a imagem do Poder Judiciário, como 

Instituição, se tornou mais positiva, no conceito da população.  
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Quanto ao subíndice de comportamento, pode ser analisado 

que a população recorreu mais ao Poder Judiciário no 2º trimestre de 2010 e 

no 1º trimestre de 2011, quando o subíndice chegou a 8,5. Nos demais 

trimestres, esse subíndice caiu pouco, ficando em 8,4, demonstrando, assim, 

pouca variação. 

 

2.6.2.2 Utilização do Judiciário (no passado) para a Solução de Conflitos 

 

Existe uma preocupação com os pesquisadores sobre a 

confiança da população no Judiciário e um reflexo dessa confiança é a 

avaliação do histórico da utilização do Poder Judiciário para solucionar os 

conflitos.  

Cumpre observar tal quesito nos seguintes pontos: 

 

2.6.2.2.1 Participação em Processo Judicial 

 

O Gráfico abaixo irá reproduzir os índices de participação em 

processo judicial: 
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GRÁFICO 4: 

ICJBRASIL, PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL  

1º TRIMESTRE/2011 

 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 

 

É interessante como os índices de confiança assim como, os 

subíndices de percepção e de comportamento referente à população que já 

utilizou o Judiciário, são bem próximos daqueles que nunca participaram de um 

processo judicial.  

Nesse sentido, aquelas pessoas que já utilizaram a Justiça, 

apesar de avaliarem pior o Judiciário, apresentam o menor subíndice de 

percepção (4,2), e mesmo assim, têm maiores incentivos para ingressarem 

com uma ação judicial. Isto porque o subíndice de comportamento referente a 

esse grupo de pessoas é maior do que aqueles que nunca participaram de um 

processo judicial (8,7 contra 8,4 pontos). 
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2.6.2.2.2 Motivos para ter ingressado com ação judicial 

 

Convém, por oportuno, verificar os motivos que levaram aos 

entrevistados a ter ingressado com ação judicial, pelo que se observa no 

seguinte Gráfico: 

 

GRÁFICO 5: 

MOTIVOS PARA TER UTILIZADO O PODER JUDICIÁRIO 

1º TRIMESTRE/2011 

 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 

 

 

Atualmente, as causas trabalhistas são as “campeãs” em 

motivação para a população entrevistada em ingressar com ações no Poder 
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Judiciário, o que se observa acima, no percentual de 32%, estando a matéria 

do Direito do Consumidor, em segundo plano, no percentual de 26%. Esta 

situação é considerada pelos pesquisadores, como “novidade”, posto que as 

causas de Direito do Consumidor estavam sempre com o percentual acima das 

causas de natureza trabalhista. 

 

2.6.2.2.3 Órgãos do Judiciário utilizados pelos Entrevistados 

 

Insta observar os Órgãos do Poder Judiciário, utilizados pelos 

entrevistados, conforme exposição gráfica abaixo: 

 

GRÁFICO 6: 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 

UTILIZADOS PELOS ENTREVISTADOS 

1º TRIMESTRE/2011 

 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim. 2011 (FGV) 
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No primeiro trimestre de 2011, a população entrevista afirmou 

quais os Órgãos do Poder Judiciário, acessados pelos mesmos para fins de 

propositura de ações.  41% dos entrevistados que já utilizaram o Judiciário 

responderam que ingressaram com ação na Justiça Comum, seja na esfera 

federal, seja na esfera estadual; 32% apontaram a Justiça do Trabalho, 

enquanto que 10% ingressaram com feitos no âmbito dos nos Juizados 

Especiais (federais e estaduais). 

A utilização dos Juizados Especiais (federais e estaduais) por 

cerca de 10% dos entrevistados pode caracterizar uma surpresa, pois muitas 

vezes se tem a impressão que essa Justiça tem sido utilizada de forma quase 

que preferencial pelos jurisdicionados. 

A pouca utilização dos Juizados Especiais federais e estaduais 

pelos entrevistados, pode ser uma consequência de que com a uniformização 

de Jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais pode levar muitas vezes, o 

jurisdicionado a “tentar a sorte” na Justiça Comum, uma vez que nos Juizados 

Especiais, tal matéria será julgada improcedente, considerando a mencionada 

uniformização de Jurisprudência. 

Outro fator que também explica a pouca utilização dos 

Juizados Especiais seria o fato de que, conforme dados do Gráfico 05, a 

maioria das ações ajuizadas pelos jurisdicionados são de natureza trabalhista. 

 

2.6.2.2.4 Resultado das Ações Judiciais dos Entrevistados 

 

Surge ainda a indagação sobre as decisões das causas 

propostas pelos entrevistados, o que resultada no gráfico adiante: 
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GRÁFICO 7: 

RESULTADO DO CASO LEVADO AO PODER JUDICIÁRIO 

1º TRIMESTRE/2011 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 

 

 

Quanto ao resultado da ação ajuizada perante o Poder 

Judiciário, 49% dos entrevistados que declararam já ter utilizado o Judiciário, 

afirmaram que as mesmas foram julgadas procedentes, o que significa um 

índice alto, equivalente a quase metade de todos os entrevistados. 

Convém ressaltar, por oportuno que em consonância com a 

pesquisa, a maioria das ações ajuizadas é de natureza trabalhista. Essas 

causas, em regra, apresentam em sua maioria, o julgamento em favor do 

empregado, o que explica a alta elevação das ações terem sido julgadas 

procedentes. 

Por outro lado, quase metade também, cerca de 40% dos 

entrevistados com ação no Judiciário, ainda não tiveram os seus feitos 

julgados.  
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Observa-se, ainda que, 11% dos entrevistados informaram que 

perderam a ação judicial.  

 

2.6.2.3 Busca Futura do Judiciário para a Solução de Conflitos 

 

A análise da confiança na Justiça abrange inclusive a 

observação se as pessoas utilizariam o Judiciário para a solução de conflitos. 

Nesse sentido, o Gráfico adiante demonstra o percentual dos entrevistados que 

declaram que buscariam o Judiciário para solucionar seus conflitos: 

 

GRÁFICO 8: 

PERCENTUAL DOS ENTREVISTADOS, QUE DECLARAM QUE 

BUSCARIAM O JUDICIÁRIO PARA SOLUCIONAR  

SEUS CONFLITOS  

1º TRIMESTRE/2011 

 

 

Fonte: Relatório ICJBRASIL/ 1º trim 2011 (FGV) 
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Depreende-se que a maioria das pessoas procuraria o Poder 

Judiciário para resolver eventuais conflitos, sendo que no campo do 

consumidor, 95% das pessoas que tivesse algum tipo de problema nessa 

matéria, iriam ao Poder Judiciário (e não à Procuradoria de Proteção e Defesa 

do Consumidor (PROCON)) para a busca da solução do conflito. 

As causas que envolvessem prestações de serviços, seriam as 

menos ajuizadas, ficando no percentual de 84% dos entrevistados, o que ainda 

assim, é um índice considerado alto.  

 

2.7 JUDICIÁRIO COMO INSTITUIÇÃO ECONÔMICA 

 

O Brasil adota como política econômica, aquela estabelecida, 

pelo “Consenso de Washington”, consubstanciada no modelo neoliberalista. 

Desde o Governo de Ronald Reagan nos EUA, o Banco 

Mundial vem implementando uma política fundada na “Escola de Chicago”, que 

aceita modelos quantitativos e idéias neoliberais. Nesse seguimento, o Banco 

Mundial entende que os fracassos de seus projetos são causados por 

problemas dos Governos locais, como a corrupção e o tráfico de influência, e 

não, problemas de ajuste estrutural do Banco. 

Dessa feita, o Banco Mundial considera que o Poder Judiciário 

exerce uma função relevante, podendo viabilizar ou obstaculizar a própria 

Economia internacional. Por consequência, o Banco tem buscado influenciar o 

Judiciário, com o escopo de tornar esses juízes agentes multiplicadores das 

idéias do Consenso, no ambiente jurídico.  

As idéias de Chicago apregoam que o respeito à propriedade 

privada e aos contratos, provoca o aumento de segurança jurídica, posto que 

reduz o risco do investimento privado na Economia nacional. Assim, o Banco 

Mundial luta pela existência de um Poder Judiciário forte e consolidado nas 

Nações, para que dessa forma, haja garantia da legalidade institucional, 

favorecendo ainda mais, a segurança jurídica. Logo, o mercado e o Estado são 

parceiros do desenvolvimento, devendo o Estado fomentar o mercado. 
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Nesse sentido, a concepção de Justiça se modifica: deixa de 

ser só uma correspondência entre pedido e decisão para reconhecer interesses 

protegidos e repelidos pelo Direito, através da prestação jurisdicional.  

Hodiernamente, o impacto da falta de segurança jurídica tem o 

condão de analisar a Economia, sob duas vertentes: de um lado, tem 

relevância jurídica no tocante aos direitos de propriedade; e, de outro, estuda o 

seu impacto sobre os custos de transação. 

Deve ser ressaltado que em alguns sistemas jurídicos, os 

direitos de propriedade são bem definidos e delimitados, e, por conseguinte, os 

custos de transação são reduzidos.  

De acordo com os estudos da Escola de Chicago, o 

desenvolvimento econômico prescinde da interação dos ramos “Direito” e 

“Economia”, como também, do fortalecimento do Poder Judiciário, para fins de 

garantir a segurança jurídica. 

O Judiciário, certamente, apresenta relevância para a 

Economia, à medida que resolve controvérsias, com impactos econômicos. Os 

Magistrados com o poder de dizer o direito, pela jurisdição, estabelecem regras 

que influenciam na Economia, além de exercerem o controle da Administração, 

o que enseja a importância com a intensidade desse controle judicial, para que 

não seja realizado com abusos; de forma exagerada. De qualquer forma, tais 

aspectos do Poder Judiciário explicam ainda mais a relevância do Poder 

Judiciário, como Instituição, na Economia de um País. 

 

2.8  CONCLUSÕES 

 

O impacto econômico da decisão judicial considera o pós-

positivismo, no combate do subjetivismo judicial, buscando evitar os riscos 

sistêmicos da Economia. Dessa forma, o Magistrado deve ponderar os valores, 

na tentativa de unificar as normas jurídicas, diante de um caso concreto, à luz 

dos Princípios de Interpretação Constitucional. A principiologia moderna se 

desenvolve como ponto de referência para o Direito, possibilitando ao 

estudioso do tema, interpretar a norma jurídica, com mais subsídios 

instrumentais para combater essa subjetividade jurídica.  
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O juiz moderno não é mais aquele que se prende à letra fria da 

lei, mas que interpreta o seu significado, sujeitando-se a sua validade perante a 

Constituição. Assim, a hermenêutica compreende uma análise da norma 

jurídica, aplicando um juízo de valor com significados válidos e atuais. O 

Magistrado busca a verdade real, com o escopo de garantir um processo 

equitativo ou justo, à medida que distribui a justiça, através dos processos. O 

juiz precisa utilizar fundamentos sólidos e precisos, com critérios objetivos, 

para que a suas decisões sejam revestidas de precisão também.    

Consoantes ensinamentos de Coase, o aplicador do Direito 

deve sempre analisar os efeitos, por ocasião da interpretação da norma 

jurídica. Nesse sentido, o Poder Judiciário, assim como os demais Poderes, 

têm a responsabilidade de minimizar os custos para os interessados.  

Nos anos 70, Posner defendia a maximização da riqueza como 

fundamento ético para o Direito. Após muitas críticas, no início de 1990, Posner 

ameniza essa tese da maximização da riqueza e passa a defender o 

pragmatismo jurídico. Por sua vez, Calabresi acredita que a eficiência não pode 

sustentar o Direito, posto que o primeiro objetivo da Ciência Jurídica é 

promover a Justiça, ficando em segundo plano, a maximização da riqueza e 

diminuição dos custos sociais.  

Hoje, vivemos num mundo globalizado, que veio favorecer a 

democracia participativa e a troca de informações acelerada, quase 

instantânea. Assim, a transparência é o principal instrumento da cidadania 

participativa. 

“Law and Economics” trata da aplicação dos conceitos 

econômicos ao direito, objetivando a eficiência. Assim, o presente estudo sobre 

a eficiência deve não só envolver o período neoclássico da Economia, como 

também, o pensamento de Richard Posner, que influencia sobremaneira os 

seguidores da Análise Econômica do Direito. 

O princípio da eficiência no que se refere ao acesso à Justiça 

está interligado com a tramitação célere do processo. Deve ser ressaltado que 

um Poder Judiciário moroso, compromete a eficácia e a credibilidade da Justiça 

e acarreta efeitos danosos para a Economia nacional. Isto porque um Judiciário 

lento propicia que o valor aguardado pelas partes (a pagar ou receber), será 

baixo, em decorrência do tempo, quanto maior for a taxa de juros e a inflação. 
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Dessa forma, a lentidão da causa provocará a diminuição de investimentos, a 

restrição ao crédito e o aumento de custo das operações de crédito e o que 

mais se ofereça.  

No Brasil, é clássica a observância da morosidade processual, 

causando um grande impacto na Economia, posto que se uma causa leva anos 

para o jurisdicionado obter a tutela jurisdicional, os juros e a correção 

monetária serão maiores, em razão da delonga do tempo, onerando ainda 

mais, o custo do processo. O crescimento acelerado de ações tramitando no 

Judiciário brasileiro interfere em seu desempenho, causando morosidade no 

processamento das ações e na entrega da tutela jurisdicional. A alta taxa de 

congestionamento é responsável pelo tempo de duração dos processos.  

O Instituto de Pesquisa de Opinião IBOPE realizou uma 

pesquisa sobre a imagem positiva das Instituições, em 2004, apurando que o  

Poder Judiciário, naquele ano apresentava 48% de imagem positiva, sendo o 

Poder de maior credibilidade pela população, embora esteja abaixo dos 

“Advogados”, que se mostram com um grau de imagem positiva de 56%. A 

Fundação Getúlio Vargas(FGV), apurou no período do 1º trimestre de 2011, 

que o Poder Judiciário apresentava um percentual de 34% de confiança pela 

população, deslocando a confiança que em 2004, era por volta de 48%, 

conforme apuração do Instituto de Pesquisa IBOPE para o percentual de 34% 

(1º trimestre de 2011l). 

O desenvolvimento econômico e social de um País depende, 

inclusive, da capacidade do Poder Judiciário em se portar como uma Instituição 

revestida de legitimidade para a solução dos conflitos sociais. Essa 

legitimidade é mensurada pelas motivações da população em utilizar ou não e 

a confiar ou não dessa Instituição Governamental. Daí, a importância em se 

analisar alguns critérios, dentre eles a sua eficiência, competência, 

imparcialidade, honestidade e o acesso à Justiça, dentre outros fatores 

avaliadores que possam contribuir para as pesquisas. 

No caso brasileiro, foi criado o Índice de Confiança na Justiça 

(ICJBRASIL) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), para mapear a confiança 

da população em relação aos serviços prestados pela Justiça.  

Verifica-se que o ICJBrasil, em suas últimas observações, não 

houve variações substantivas em seus índices, o que significa dizer que a 



119 

confiança do cidadão brasileiro no Judiciário não variou muito. Da pesquisa 

para fins de apuração do ICJBrasil referente ao 1º trimestre de 2011, apurou-se 

que o maior número de ações propostas pelos entrevistados são de natureza 

trabalhista, vindo em segundo plano, as relativas ao Direito do Consumidor; o 

que enseja surpresa para os pesquisadores. Isto porque até então, era 

exatamente o contrário: as causas de Direito do Consumidor apresentavam 

uma percentagem superior do que as trabalhistas. 

Também se observa a pouca utilização dos Juizados Especiais 

federais e estaduais pelos entrevistados, o que pode ser uma consequência de 

que com a Uniformização de Jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais 

pode levar muitas vezes, o jurisdicionado a “tentar a sorte” na Justiça Comum, 

uma vez que nos Juizados Especiais, tal matéria será venha a ser julgada 

improcedente, considerando a mencionada uniformização de Jurisprudência. 

Outro fator que explica a pouca utilização dos Juizados 

Especiais seria o fato de que, a maioria das ações ajuizadas pelos 

jurisdicionados são de natureza trabalhista. Essas causas, em regra, 

apresentam em sua maioria, o julgamento em favor do empregado, o que 

justifica a alta elevação das ações terem sido julgadas procedentes. 

Por outro lado, quase metade também, cerca de 40% dos 

entrevistados com ação no Judiciário, ainda não tiveram os seus feitos 

julgados. Mas, mesmo assim a maioria das pessoas procurariam o Poder 

Judiciário para resolver eventuais conflitos.  

O Poder Judiciário é considerado uma instituição econômica, à 

medida que resolve controvérsias, com suas decisões geradoras de impactos 

econômicos. Os Magistrados com o poder de dizer o direito, pela jurisdição, 

estabelecem regras que influenciam na Economia, além de exercerem o 

controle da Administração, o que enseja a importância com a intensidade 

desse controle judicial, para que não seja eivado com abusos judiciais. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS 

 

 

A presente pesquisa apresenta como aplicabilidade, a análise 

de alguns dados relativos à Justiça no âmbito internacional. Neste Capítulo, 

será demonstrado a importância da  Jurimetria para o Direito, no que tange à 

função judicante, como também, a relevância da Estatística Judiciária para a 

função atípica dos Tribunais, no papel gerencial do sistema Judiciário. 

 

3.1   JURIMETRIA: A ESTATÍSTICA JUDICIÁRIA 

 

A Estatística é uma ferramenta muito importante para o Direito. 

Mas muitos advogados questionam como a Estatística pode ser útil à Ciência 

Jurídica.  

O direito é teórico e abstrato. As normas jurídicas também 

apresentam como uma de suas características, a abstração. Os operadores do 

Direito interpretam as normas jurídicas, mas sem descrever todas as 

possibilidades de interpretação das mesmas.  

A Jurimetria é a ferramenta para a compreensão do mundo 

abstrato das normas jurídicas. O Direito aplica os modelos e métodos 

estatísticos para analisar os processos e os casos concretos.  

A utilidade em se aplicar a Estatística ao Direito se perfaz no 

intuito de descrever cenários jurisprudenciais e auxiliar na tomada de decisões. 

A Jurimetria se consubstancia no método de mensurar o Direito, auxiliando 

assim, tanto o intérprete da norma jurídica para a aplicação ao caso concreto,  

quanto as autoridades administrativas a elaborarem normas jurídicas mais 

precisas.   

O Direito vem se utilizando dos métodos estatísticos para 

solucionar alguns casos jurídicos, como bem lembra Berry (1994, pp. 353/354), 

no tocante às ações de investigação de paternidade, conforme palavras 

infracitadas:  
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"There are two important kinds of evidence in cases of disputed 
paternity: blood tests for hereditary factors and testimony concerning sexual 
intercourse between the mother and alleged father. If blood tests exclude an 
alleged father, then the case usually proceeds no further. If an alleged father 
is not excluded, then the question of sexual intercourse becomes central. in 
many courts the particulars of blood tests play an increasingly important role 
in this setting. 

Given the genetic makeup of parents, that of an offspring has a 
particular probability distribution. The problem of inference in cases of 
disputed paternity is to decide which genetic structure produced a given 
result. So this is a typical problem in statisticas inference. 

The basic statistical tool for problems involving "inverse probabilities" 
is Bayes' theorem. While its use for scientific inference is controversial 
among statisticians, it has been readily adopted by geneticists for purposes 
of genetic counseling and by some in cases of disputed paternity.[...]" 

 

Segundo o autor, existem dois tipos importantes de prova em 

casos de paternidade contestada: os exames de sangue de fatores hereditários 

e a prova testemunhal no tocante às relações sexuais entre a mãe e o suposto 

pai. 

Se os exames de sangue vierem a excluir um suposto pai, o 

caso fica resolvido. Mas, inexistindo exclusão do suposto pai, a prova da 

relação sexual se torna no cerne da questão. Por isso, as indicações de 

exames de sangue se tornam relevantes nos Tribunais, nessas hipóteses. 

O problema de inferência estatística em casos de paternidade 

contestada é decidir qual a estrutura genética que produziu um determinado 

resultado. Vale acrescentar que o teorema de Bayes sobre os problemas 

relativos às probabilidades de forma inversa é muito utilizado. Malgrado críticas 

pelos estatísticos, os geneticistas aprovam a aplicação da inferência científica 

para fins de aconselhamento genético e paternidade contestada. 

Outra aplicação da estatística ao Direito é lembrada por  

Conway e Roberts (1986, p. 107), ao afirmarem que as análises de  regressão 

têm sido cada vez mais utilizadas quando se trata de discriminação no 

emprego, quando se torna necessário comparar os salários médios dos 

trabalhadores dos sexos masculino e feminino: “Regression analyses have 

been increasingly used in litigation over alleged employment discrimination to 

compare mean salaries of male and female employees after adjusting for 

legitimate differences in qualification between the two groups.”  
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Insta ressaltar que nos EUA, existe uma prática de se contratar 

estatísticos como peritos judiciais, mas isso não é comum no Brasil. 

Dentre uma infinidade de outras aplicações da Estatística ao 

Direito, consoante uma vasta literatura, deve ser ressaltado que a Jurimetria é 

a ferramenta essencial em prol do desenvolvimento do Poder Judiciário, que 

busca prestar a tutela jurisdicional, como forma de satisfação dos anseios da 

coletividade.  

É cediço que os métodos quantitativos da Estatística se 

utilizam desenvolvem em quatro seguimentos, quais sejam: a) Amostragem, 

pela coleta de dados; b) Estatística descritiva pela leitura das informações 

ínsitas em gráficos, tabelas dentre outros; c) Estatística inferencial, através de 

conclusões sobre um determinado fenômeno, utilizando-se diferenciados 

métodos de aplicação, como a Probabilidade; e, d) análise de decisão, para 

tomadas de decisões futuras.  

Good (2001, p. 254) aponta algumas perguntas que um 

estatístico deve fazer, por ocasião da análise de dados, pelo que se pode 

observar adiante: 

 

“DATA ANALYSIS 
What statistical techniques did you employ? (Obtain coherent written 
descriptions of all techniques and formulas employed along with their 
justification.) 
What was the power of your tests? 
What assumptions underlie these procedures? 
Does the data have to be distributed in a certain way? 
Do the observations need to be independent? 
Did you verify your assumptions were satisfied? 
What alternative statistical techniques did you consider? 
What ar the alternative techniques?” 

 

Assim, existe uma preocupação com os pressupostos 

subjacentes aos procedimentos, devendo analisar inclusive as técnicas 

alternativas de Estatística, aplicáveis ao caso, dentre outras ponderações. 

A Estatística é aplicada no Judiciário, tanto nas atividades 

judicantes (funções típicas), quanto nas administrativas (funções atípicas) da 

Justiça. 
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No âmbito das funções típicas do Judiciário, a Estatística 

alcança o julgamento de processos, conforme abordagem no item anterior 

sobre a Jurimetria.  

Na área administrativa do Poder Judiciário, a Estatística é o 

meio utilizado para traçar o perfil da Justiça brasileira, através da observação 

de dados da Justiça, em séries temporais, analisando o comportamento da 

processualística judicial.  

A partir desses estudos, é possível estabelecer políticas 

gerenciais e de avaliação e desempenho do Judiciário no exercício de sua 

funções judicante e administrativa, podendo implementar uma política de 

recompensas quanto à produtividade judiciária. 

 

3.2  RELATÓRIOS JUDICIAIS SOBRE PAÍSES 

 

Os relatórios sobre Países analisam os problemas estruturais 

do Poder Judiciário daquele Estado Internacional. Por isso, é interessante a 

idéia de se elaborar um relatório judicial mais aprofundado sobre vários Países, 

como ocorre com o Relatório da Comissão Europeia para a Eficiência da 

Justiça (CEPEJ) ou mesmo, os Relatórios Temáticos, sobre situações 

específicas, prática utilizada pelo Banco Mundial. 

Cumpre esclarecer ainda que os Relatórios sobre Países se 

consubstanciam num instrumento de apoio para que determinada Comissão, 

por exemplo, a Europeia, o Banco Mundial, dentre outras possa agir numa 

situação emergencial.  

A aplicabilidade desta pesquisa se desenvolve pela análise dos  

seguintes Relatórios Judiciais internacionais, a saber: 

 

3.2.1 Relatório Judicial do Banco Mundial 

 

O Banco Mundial influenciado pela Escola de Chicago elabora 

alguns Relatórios Técnicos, que na realidade, se constituem na origem dos 

demais relatórios judiciais internacionais, inclusive os brasileiros. Esse Banco  
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apresenta duas fases em seus trabalhos: a tentativa de introduzir as 

estatísticas no Judiciário dos Países, com critérios técnicos; bem como, o 

estudo da possibilidade de se criar um índice de mensuração da confiança no 

Judiciário.  

É preciso ressaltar o Relatório NBR -32789 –BR: Relatório 

Brasil fazendo com que a Justiça conte – Banco Mundial – BIRD; sendo 

apresentado adiante os seus principais pontos: 

 

3.2.1.1 Judiciário 

 

O maior problema encontrado foi que a organização do 

Judiciário é descentralizada, verificando a ausência de informações entre os 

Tribunais no que tange às funções exercidas por cada um. A sugestão do 

Bando Mundial seria unificar dois esforços paralelos quais sejam, o Banco 

Nacional de Dados do Poder Judiciário (BNDPJ) e o Sistema Nacional de 

Estatísticas da Justiça Federal (SINEJUS), unificando a base estatística sobre 

o desempenho do Judiciário. 

Reconhece o Banco Mundial que tal união de esforços iria 

contribuir para melhorar a administração dos dados do Judiciário e a medição 

do desempenho em todos os segmentos.  

 

3.2.1.2  Justiça do Trabalho 

 

A Justiça do Trabalho é considerada a melhor organização 

interna para a produção de estatísticas de todo o sistema sobre indicadores 

básicos de desempenho, dispondo de um financiamento generoso, com uma 

carga média de trabalho inferior à da Justiça Federal. A Justiça trabalhista  

apresenta, ainda, a melhor organização interna para a elaboração de 

estatísticas que possam analisar os indicadores da Justiça. 
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3.2.1.3  Justiça Federal 

 

No que diz respeito à Justiça Federal, as estatísticas de 

administração dessa Justiça têm refletido uma evolução satisfatória. Isto 

porque a Justiça Federal apresenta automação do sistema avançado, 

mormente no que tange à administração dos processos e às aplicações de 

produtividade. 

 

3.2.1.4  Justiça Estadual 

  

A Justiça Estadual demonstra mais diversidade nos seus níveis 

de automação, coleta e administração de estatísticas, como também na análise 

de seus dados estatísticos. Por outro lado, também é detectada a falta de 

funcionários especializados no levantamento e no processamento de dados 

estatísticos. Pode ser analisado que a principal aplicação da estatística dos 

Tribunais estaduais é para avaliar os juízes de primeira instância ou apoiar à 

criação de varas ou tribunais. 

O Gráfico a seguir demonstra o comportamento da distribuição 

processual no período de 1990 a 2003, no âmbito da Justiça Estadual, em todo 

o País, como também os números de processos (em milhões) já decididos: 
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GRÁFICO 9: 

PROCESSOS RECEBIDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E 

DECISÕES (EM MILHÕES) EM TODAS AS JUSTIÇAS 

ESTADUAIS 

 

 

 

Deve ser apreciado que o em todo o período de observação, 

na série histórica compreendida nos anos de 1990 a 2003, o número de 

processos distribuídos foi sempre superior ao número daqueles decididos. 

 

 

3.2.1.5 Comparação entre as Justiças do Trabalho, Federal e Estadual 

 

O Banco Mundial, no Relatório em comento, apresenta a 

Tabela infrarreproduzida, como resultado da comparação entre os Sistemas 

Nacionais e Estaduais Brasileiros de Tribunais, excluindo os Juizados 

Especiais: 
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TABELA 3: 

ESTATÍSTICAS COMPARATIVAS DOS SISTEMAS  

NACIONAIS E ESTADUAIS BRASILEIROS DE TRIBUNAIS  

(EXCLUINDO OS JUIZADOS ESPECIAIS39) 

 

Sistema de 
Tribunais 

Juízes de 1ª 
Instância 

Ações 
ajuizadas na 
1ª Instância 

Número 
médio de 
ações por 

juiz 

População 
2002 

Juízes de 
1ª 

Instância 
por 100.000 
habitantes 

Tribunais 
Federais 

766 1.097.964 1433 169.799.170 0,5 

Tribunais do 
Trabalho 

2.070 1.742.571 842 169.799.170 1,2 

Tribunais 
Estaduais – 

todos 

6.190 9.489.657 1.533 169.799.170 3,6 

São Paulo 1.599 3.720.381 2.327 37.032.403 4,3 

Rio de 
Janeiro 

567 910.913 1607 14.391.282 3,9 

Pará 160 107.580 672 6.192.307 2,6 

Ceará
40

 355 213.107 600 7.430.661 4,8 

Pernambuco 340 135.166 398 7.918.344 4,3 

Rio Grande 
do Sul 

531 1.088.087 2.049 10.187.798 5,2 

Brasília 136 184.143 1.369 2.051.146 6,8 

 

 

Observa-se, por ocasião da pesquisa, que os Tribunais 

Estaduais, a nível nacional, possuem o maior número de juízes de 1ª Instância, 

além de ter o maior número de ações. 

 

 

 

 

                                                                 
39

 Os juizados especiais foram excluídos devido à falta de dados completos 
sobre as suas operações. Como em muitos casos os mesmos juízes de primeira instância 
trabalham também nos juizados especiais em tempo parcial, a sua verdadeira carga de 
trabalho teria que ser ajustada para cima, com o acréscimo dessas estatísticas. Entretanto, 
considerando a natureza muito mais simples e o fato de que em muitos juizados federais existe 
o processamento automatizado, mesmo que haja estatísticas disponíveis, seria provavelmetne 
melhor tratar deles em separado. 

40
 2002, dos registros dos tribunais. 
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3.2.1.6 Desempenho do judiciário 

 

O Banco Mundial observa três principais hipóteses descritivas 

sobre a síndrome do desempenho do Judiciário, quais sejam: 

 

Hipótese 1: a carga de trabalho do Judiciário aumentou 

substancialmente ao longo da última década (ou mais); 

 

A Tabela 4 reflete inclusive, um panorama sobre a carga de 

trabalho do Judiciário no plano internacional, exposta a seguir: 
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TABELA 4 

ESTATÍSTICAS COMPARATIVAS SOBRE A  

CARGA DE TRABALHO DO JUDICIÁRIO 

 

PAÍS AÇÕES 
AJUIZADAS (OU 

SENTENÇAS) POR 
100.000 

HABITANTES 

JUÍZES POR 
100.000 

HABITANTES 

AÇÕES AJUÍZADAS 
(OU SENTENÇAS) 

POR JUIZ 

Honduras
41

 1.200 8,8 136 
Venezuela

42
 2.375 6,3 377 

El Salvador
43

 2.454 11,8 208 
México, apenas 
Distrito Federal

44
 

2.600 4,0 650 

Brasil
45

 (apenas 
federais, trabalhistas 
e estaduais – 
milhares, eleitorais e 
juizados especiais 
não incluídos) 

7.171 5,3 1.357 

Argentina
46

 9.459 10,9 875 
Colômbia

47
 3.298 7,7 430 

Costa Rica
48

 21.000 15,9 1.320 
Inglaterra e País de 
Gales 

(9.800 sentenças)
49

 11
50

 (891 sentenças) 

Fonte: BANCO MUNDIAL, 2004 

 

                                                                 
41

 As datas referentes aos números variam conforme indicado. As cargas de 

trabalho são calculadas dividindo o número de processos apresentados na primeira instância 
pelo número de juízes. Essa ´r[atoca ´pde sibesto,ar çogeora,emte a carga de trabalho da 
primeira instância, uma vez que o número de juízes inclui também os da instância superiores. 
Entretanto, podemos considerar o viés como sendo consistente e necessário, uma vez que 
algumas informações sobre o número total de juízes não apresenta divisão por instâncias. 

42
 Números do Banco Mundial correspondentes a 2002 

43
 Números do Banco Mundial correspondentes a 2002 

44
 Números do Banco Mundial correspondentes a 2001 

45
 Banco Mundial 2002; as taxas referentes às ações ajuizadas são em 

geral inferiores em outras áreas do México- por exemplo, o estado do México, vizinho do 
Distrito Federal, mostrou números de aproximadamente 1.600 por 100.000 habitantes. 

46
 Para 2002, da base de dados do Supremo Tribunal Federal; 

http:/www.stf.gov.br/bndp/STF/ Considerando que os números referentes aos juizados 
especiais estão incompletos, da mesma forma que os números referentes aos juízes desses 
juizados, nem um nem outro foi incluído. 

47
Argentina, Ministério de Justicia y Derechos Humanos (2002), pág. 16  

48
 Fuentes 2004, pág. 150/152. Os números correspondem a 2001, e 

cobrem apenas os tribunais comuns, e não os sistemas constitucional ou administrativo. 
49

 Mora Mora (2001) 
50

 Blank et al, pág. 93. Números referentes a 2001. O número de sentenças 
por juiz é calculado simplesmente dividindo o número de decisões judiciais por 100.000 
habitantes pelo número de juízes por 100.000 habitantes. Ainda que seja uma das mais 
atualizadas compilações das estatísticas europeias, não inclui o total de ações ajuizadas, além 
de mesclar sentenças das áreas administrativas. 
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Verifica-se que o Brasil apresenta uma elevada carga de 

trabalho para a Magistratura com 1.357 ações ajuizados (ou sentenças) por 

juiz, com cerca de 5,3 juízes (ou seja, 5 juízes) por 100.000 habitantes, 

enquanto que a Costa Rica que tem um número próximo do Brasil quanto à sua 

carga de trabalho (1.320 ações ajuizados ou sentenças por juiz), o número de 

juízes por 100.000 habitantes é de 15,9, ou seja, 16 juízes. 

 

Hipótese 2: os juízes não conseguiram acompanhar o 

crescimento da demanda; e,  

 

Hipótese 3: o resultado foi uma demora cada vez maior na 

solução dos processo.   

 

3.2.1.7 Soluções de alguns obstáculos do desempenho 

 

O Banco Mundial aponta algumas soluções para os obstáculos 

encontrados quando ao desempenho do Judiciário brasileiro: 

 

i) Melhorar o processo de execução de sentenças, em 

especial nos casos de ações de execução fiscal e de cobrança de dívidas 

particulares; 

ii) investigar mais acerca dos impedimentos aos processos de 

execução fiscal e à adoção de medidas que possam facilitar o seu 

processamento; 

iii) desenvolver melhores sistemas de informações sobre a 

incidência e os passivos implícitos da advocacia do governo; 

iv) encontrar uma forma de abandonar o hábito do governo de 

usar o Judiciário para controlar o seu fluxo de caixa; 

v) rever a situação dos juizados especial estadual, posto que 

apresentam problemas de congestionamentos, de demora e de insuficiência de 

recursos; 

vi) e reformar os Códigos de Processo. 
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3.2.2 Relatório Judicial da Europa: CEPEJ 

 

A Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) foi 

criada em setembro de 2002 com o fito de fomentar soluções, no tocante à 

implementação dos instrumentos aprovados pelo CEPEJ para a organização 

da Justiça, além de assegurar as políticas públicas voltadas para os tribunais 

respeitem as necessidades dos utentes da Justiça; e, ainda, ajudar a reduzir o 

congestionamento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.  

Convém apresentar um estudo do relatório judicial da 

Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ), como amostragem 

dos dados judiciais da Europa. Quarenta e cinco Países participaram do 

processo da pesquisa para a elaboração do Relatório, quais sejam: Albânia, 

Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, 

Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 

França, Geórgia, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Holanda, Noruega, 

Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Macedônia, Turquia, Ucrânia, Reino Unido 

(País de Gales, Irlanda e Escócia) 

 Corroborando com a análise do Relatório, em comento, 

importa registrar alguns de seus aspectos mais relevantes adiante: 

 

3.2.2.1 Os orçamentos dos Tribunais dos Países Europeus 

 

Os maiores gastos para os Tribunais são os salários globais 

para os juízes e os funcionários judiciais, que perfazem um percentual de 70% 

dos custos. Mas, existem disparidades-chaves observadas no Relatório, em 

comento. 

O maior percentual (96%) desses gastos é relativo a Grécia e o 

menor deles, na faixa de 22,5% é para o Reino Unido (Norte da Irlanda). 
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Deve ser ressaltado que os Países que adotam o sistema 

judicial do Common Law, com um grande número de juízes leigos, excetuando-

se a Irlanda, apresentam orçamentos mais baixos sobre os salários. 

Verifica-se uma percentual de 14% para as construções 

(custos operacionais 9%) e investimentos, como por exemplo, novos tribunais 

ou mesmo, reparação dos tribunais já existentes. Vale ressaltar, que a Escócia 

apresenta o maior orçamento para as construções de novos Tribunais, 

aparecendo com um índice de 26,5%. A Turquia prevê apenas 0,1% de seu 

orçamento para o Judiciário. De uma lado, observa-se que por exemplo, a 

Irlanda investe 28% de seu orçamento em investimento imobiliário, enquanto 

outros Países não investem nesse setor.  

No que diz respeito às custas judiciais, o respectivo montante 

está em torno de 10% dos orçamentos dos tribunais. Vale citar a Áustria que 

apresenta um índice de 38,7%, enquanto que a Irlanda apresenta o percentual 

de 0,1% em custas judiciais. 

Quanto aos gastos para a formação, em média, a Europa prevê 

1% do orçamento para os tribunais. Cumpre ressaltar que enquanto a Armênia 

investe 6,4% do orçamento dos tribunais para esse setor, Malta prevê apenas 

0,1% para a formações de profissionais.   

 

3.2.2.2 Acesso à Justiça 

 

A assistência judiciária é necessária para a garantia do acesso 

à Justiça. Assim, todos os Países da Europa oferecem assistência jurídica em 

matéria penal, com exceção do Azerbaijão e da Ucrânia. 

Os Países Europeus, segundo dados do Relatório analisado, 

podem ser agrupados em três classes distintas, a saber: 

 

i) Países que investem mais de 1.000 € em assitência 

jurídica: Bósnia e Herzegovina, Irlanda, Inglaterra e 

País de Gales, Holanda, Irlanda do Norte, 
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ii) Países que investem entre 300 € e 800 € por caso: 

Itália, Luxemburgo, Finlândia, "o ex-Antiga República 

Jugoslava da Macedónia", Escócia, Eslovênia, Bélgica, 

França, Espanha, Portugal e 

 

iii) Países que investem menos de 300 € por caso: 

Armênia, Montenegro, Geórgia, Bulgária, Lituânia, 

Estônia, Moldávia, Rússia, Romênia, Hungria. 

 

Cumpre esclarecer que vários Estados Europeus somente há 

pouco tempo é que possuem assistência judiciária. 

Um caso nos 26 Países (Bósnia e Herzegovina, Suíça, Irlanda, 

País de Gales, Noruega, Irlanda do Norte, Itália, Luxemburgo, Finlândia, 

Macedônia, Escócia, Eslovênia, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Armênia, 

Montenegro, Geórgia, Bulgária, Lituânia, Estônia, Moldávia, Rússia, Romênia, 

Hungria) observados que se beneficie de assistência judiciária, receberá um 

subsídio de 536 €, sendo que o subsídio médio é de 353 € por caso; o número 

médio de casos é 1,506 por 100.000 habitantes e o valor médio de casos é de 

866, para 100 mil habitantes. 

 

3.2.2.3 Apoio às vítimas de crimes 

 

A Europa vem dando importância cada vez mais à função do 

Ministério Público, no tocante à assistência às vítimas de crimes. A maioria dos 

Países Europeus apresenta, ainda, um procedimento para a compensação das 

vítimas de crime, que é concedida através de uma decisão judicial. Existe, 

inclusive, um fundo voltado para esse fim, na maioria desses Países. 
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3.2.2.4 Informatização 

 

Os Países da Europa vêm se utilizando da Tecnologia da 

Informática e da Comunilcação (TIC) para resolver problemas de distâncias 

geográficas e o acesso à Justiça, adotando o desenvolvimento da e-justice e e-

tribunais, através de arquivos judiciais eletrônicos, assinatura digital, bases de 

dados de decisões judiciais, dentre outros recursos. 

O investimento nessa área alcança, inclusive, a aquisição de 

novos computadores e demais equipamentos de informática utilizados pelos 

juízes e demais servidores da Justiça. 

Vale mencionar, por oportuno, a implementação de algumas 

práticas, tais como, a experiência de video-conferência e os formulários 

eletrônicos, dentre outras novidades. 

 

3.2.2.5 Resolução Alternativa de Litígios 

 

Na Europa, tem se buscado encontrar outras alternativas que 

motivem as pessoas a resolverem os seus litígios, antes de procurarem o 

Judiciário, envolvendo outros profissionais que não os juízes, como a 

Mediação, Arbitragem e Conciliação.  

A composição do litígio pela Mediação tem se expandido a 

partir de 2008, nos Países da Europa, sendo considerada uma experiência de 

suceso e por isso vem sendo aplicada em muitos Países europeus, 

principalmente em áreas jurídicas como o Direito de Família (casos de 

divórcio), Direito Empresarial (sobretudo em caso de concorrência) e Direito 

Penal (processos de indenização para as vítimas). 

A assistência judiciária também é prevista para os casos de 

Mediação.  
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3.2.2.6 Juízes  

 

Em regra, os Tribunais dos Países da Europa Central e 

Oriental apresentam um número de juízes por habitante superior ao dos Países 

da Europa Ocidental. 

A composição do Poder Judiciário europeu varia entre os 

Países, podendo os juízes serem profissionais, leigos ou ocasionais. Em 

alguns sistemas jurídicos, os juízes são totalmente profissionais ou mesmo, 

raramente se utilizam dos leigos na qualidade de juízes. No norte da Europa, 

existe uma grande dependência de juízes leigos. Por outro lado, há Países que 

adotam as duas modalidades, quais sejam: os juízes profissionais e os leigos. 

O fato é que a composição da Justiça por somente juízes profissionais, os 

orçamentos públicos ficam sobrecarregados pelas despesas elevadas em favor 

de salários para juízes profissionais. Nesse sentido, cumpre lembrar que 

existem Países, muito dependendentes dos magistrados, como no caso do 

Reino Unido da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte.   

 

3.2.2.7 Servidores 

 

Em regra, entre os anos de 2004 e 2004, os números dos 

servidores dos tribunais se mantiveram estáveis.  

Na realidade existem duas categorias de servidores nos 

Tribunais, uma são assessores dos juízes, e outra, são os servidores que 

trabalham na Administração nos Tribunais. 

 

3.2.2.8 Promotores de Justiça e Procuradores 

 

Na Europa, em regra, existe uma certa estabilidade no que 

tange ao número de promotores de Justiça, apresentando um leve aumento de 

apenas 1,5% ao ano. Em contrapartida com esses dados, existem Países 
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como a Geórgia, Armênia, Rússia e a Escócia que apresetam uma redução 

considerável em seus quadros, equivalente a 10%. 

Mas pode ser vislumbrado, ainda, um aumento significativo na 

Espanha, Holanda, Inglaterra, País de Gales, Eslováquia, Turquia e Áustria, 

embora a Espanha, a Países Baixos e a Áustria ainda tenham, em 2008, um 

pequeno número de procuradores.  

Embora o número de magistrados do Ministério Público não 

tenha evoluído significativamente no período 2004-2008, a Europa Central e 

Oriental apresenta o maior número de promotores públicos per capita. 

No Leste Europeu, diversos Países têm concedido aumento 

nos salários dos juízes e procurados desde 2004, com o fito de tornar esses 

profissões mais atraentes, além assegurar aos magistrados, imparcialidade e 

independência funcional, prevenindo inclusive, a corrupção. 

 

3.2.2.9 Advogados 

 

O número de advogados tem aumentado em todos os Países 

da Europa, no período entre 2004 e 2008. Malgrado a existência da crise 

econômica na Europa, existe uma tendência que esse número de causídios 

continue a aumentar. 

Os Países do sul da Europa apresentam o maior número de 

advogados por habitante. Existe uma tendência em se utilizar mais o Judiciário 

nesses Países do sul do que os do norte da Europa. Mas, o número suficiente 

de causídicos não importa em garantia quanto à proteção efetiva da tutela dos 

direitos dos cidadão. 

A Comissão considera ser interessante analisar se o número 

de advogados gera ou não um impacto relevante sobre a carga de trabalho nos 

Tribunais.   
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3.2.2.10 Execução das decisões judiciais 

 

Em alguns Países europeus, as decisões judicias não são 

cumpridas, o que se torna um grande problema, considerando que o percental 

desse descumprimento judicial é grande. A Comissão Europeia aponta que 

uma solução poderia ser a melhria dos mecanismos de execução e ao 

desenvolvimento do papela dos agentes de execução. Vale acrescentar que 

esses agentes de execução são funcionários públicos em metade dos Países 

da Europa. A outra metade permite que os seus agentes de execução sejam 

agentes privados ou têm um sistema misto.   

 

3.2.2.11 Notários 

 

A evolução do número total de notários, entre 2006 e 2008, é 

geralmente estável ou aumentou.  

Um aumento significativo (mais de 10%) pode ser notado na 

Bulgária, Croácia, Portugal, Espanha, Suíça e "Antiga República Jugoslava da 

Macedónia". Portugal está implementando uma reforma no estatuto do 

notários. 

A porcentagem de variação da Suíça deve ser colocado 

considerado com cuidado uma vez que, em 2006 e 

2008, diferentes números de cantões foram considerados no cálculo do número 

de notários. 

 

3.2.2.12 Intérpretes judiciais 

 

O processo justo ou equitativo e a paridade de armas exige a 

existência de intérpretes judiciais, uma vez que a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos (CEDH) inclue o direito de compreender e participar 

ativamento no processo judicial. Esses profissionais garantem o acesso à 
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Justiça, à medida que irão facilitar a comunicação para aqueles que não 

compreendem e/ou não falar a língua oficial do Tribunal. 

A Comissão Europeia observa, pela primeira vez, o 

comportamento dessa profissão, incluindo o resultado da avaiação na edição 

de 2010 deste relatório, pelo que se ora se demonstra: 

 

TABELA 5 

NÚMERO DE INTÉRPRETES JUDICIAIS 

DIPLOMADOS (Q179)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso esclarecer que todos os Países da Europa, com 

exceção de Mônaco, indicam ter intérpretes judiciais. Ocorre que somente os 

Países expressos na Tabela 05 indicam o número total de seus intérpres 

judiciais.  

A comparação entre os dados desses Países deve ser 

cautelosa, considerando, por exemplo, que o número de intérpretes judiciais na 

Suíça (843) é referente a apenas 5 Cantões, e não ao total deles. 

 

PAÍS 
NÚMERO ABSOLUTO DE 
INTÉRPRETES JUDICIAIS 

DIPLOMADOS 

ÁUSTRIA                                             820 

BÓSNIA E HERZEGOVINA           576 

CROÁCIA  1 978 

REPÚBLICA TCHECA     550 

FRANÇA 3 000 

ISLÂNDIA      74 

LITUÂNIA     107 

LUXEMBURGO     288 

MONTENEGRO     264 

HOLANDA  3 270 

ROMÊNIA        24 902 

SÉRVIA  2 300 

ESLOVÁQUIA      683 

ESLOVÊNIA      600 

SUÍÇA      843 

MACEDÔNIA                           3 161 

Fonte: CEPEJ, 2010, P. 275 



139 

De qualquer forma, verifica-se que pelos dados da Tabela 

acima, a Romênia está à frente com 24.902 intérpretes judiciais diplomados, 

enquanto que a Islândia com o menor número deles, apenas 74.  

 

3.2.2.13 Eficiência e Qualidade nos Sistemas Europeus Judiciais 

 

Como em qualquer sistema judicial, a execução eficaz das 

decisões judiciais prescindem da organização da profissão, a eficiência dos 

serviços, além da eficácia nas medidas de execução. 

Na Europa, os juízes, durante a execução, apenas de forma 

limintar, superviosam o procediemtno. Assim, torna-se necessário que os 

agentes de execução tenham uma formação adequada direcionada para tal 

fim.  

 

3.2.3 Relatório Judicial dos EUA: National Center for State Courts (NCSC) 

 

Os Estados Unidos da América são analisados neste trabalho, 

através do Relatório do Centro Nacional de Cortes Estaduais dos EUA 

(National Center for State Courts – NCSC), embora existam outros, como por 

exemplo, o Relatório Judicial do Sistema Judiciário do Estado do Texas. 

É cediço que o Poder Judiciário norte-americano está fundado 

no Common Law, organizando assim, uma estrutura diversa da brasileira, por 

exemplo. 

Cada um de seus cinquenta Estados têm competência para 

legislar sobre direitos material e processual, nos seus limites territoriais, o que 

enseja a co-existência de cinquenta sistemas jurídicos vigentes, autônomos e 

harmônicos. O Governo Federal, tal como ocorre no Brasil, está em nível 

superior aos Estados. Em casos específicos poderá apreciar causas estaduais, 

não se tratando de conflito de competência. 

Os serventuários da Justiça são considerados como mão-de-

obra qualificada, tendo formação especial, posto que a qualificação dos 

mesmos contribui para a otimização dos procedimentos e a melhora da Justiça 
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norte-americana. Daí a razão porque o Governo investe em cursos de 

formação para os assessores dos juízes. 

O NCSC é criado em 1971 com o fito de melhorar a 

administração da Justiça, através do aperfeiçoamento de técnicas de gestão, 

pesquisa e treinamento. O NCSC tem escritórios em diversos Países, dentre 

eles, os Estados Unidos, México e Paraguai, Honduras, Egito e República 

Dominicana. 

O Federal Judicial Center, órgão do NCSC, está situado em 

Washington D.C., sendo equiparado à Escola Superior da Magistratura e é 

vinculado à Suprema Corte norte-americana. 

Concernente à experiência brasileira dos Juizados Especiais, 

os membros do NCSC se mostram interessados na mesma, com as Leis nº. 

9.099/95 (Juizados Especiais Estaduais) e 10.259/2001 (Juizados Especiais 

Federais), considerando vários pontos inovadores previstos pelas referidas leis, 

pretendendo assim, realizar alguns transplantes dessas idéias, no intuito de 

aprimorar o sistema judiciário norte-americano. 

Quanto à arbitragem, 75% dos casos em Washington são 

resolvidos em até 120 dias, apresentando ainda um índice baixo, cerca de 10% 

se tornam em litígios judiciais. 

Os tribunais de mediação, através das técnicas alternativas de 

resolução de conflitos hoje, nos EUA são respeitados e compõe a estrutura 

estatal. Diversos juízes aposentados se tornam mediadores, embora existam 

cursos preparatórios para formar mediadores. Em 1997, 46% das causas em 

Washington foram resolvidas pela Mediação. A mediação foi ampliada, 

alcançando, inclusive, as causas sobre família e adolescentes. 

Quanto aos magistrados, o Código de Ética judicial veda carros 

oficiais e nepotismo. Por outro lado, os Tribunais custeiam e concedem 

licenças aos juízes para frequentarem cursos de especialização, mestrado e 

doutorado. A segurança nos Tribunais é mantida inclusive com detectores de 

metais e revistas de todas as autoridades, funcionários, advogados e público 

em geral, prática essa exercida em todos os Tribunais do País. 

O panorama dos tribunais norte-americanos demonstram pelo 

sétimo ano consecutivo que o número de casos totais em varas estaduais 
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passou de 100 milhões, mantendo-se constante em 2009, em relação a 2008, 

conforme alegaçõe acima.  

A tabela abaixo demonstra que o total de processos 

distribuídos em 2009 é próximo ao de 2008. No entanto, verifica-se que o 

número de ações aumentou cerca de um milhão em tribunais de competência 

comum, embora tenha reduzido o número das ações nos Tribunais 

especializados. 
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TABELA 6:   

TOTAL  DE  NÚMERO  DE  CASOS   
(PERMANECEU  ESSENCIALMENTE  INALTERADO 

EM  2009) 
 

 

Fonte: http://www.courtstatistics.org/ 
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Deve ser observado, na tabela acima, quanto à população, a 

taxa de população ajustada dos novos casos foi de 1% maior em 2009, do que 

em 2000, cerca de 9 anos após, devendo ser considerado um percentual baixo. 

Cerca de 70 milhões, o que equivale a 66% dos 106 milhoes de 

novos casos distribuídos em Varas Estaduais em 2009 tramitaram em Varas de 

competência especializada.  

Quanto aos casos de tráfego/violações, o número de casos 

aumentou em 9 dos últimos 10 anos, aumentos esses insignificantes, 

considerando que perfazem a 0,5 % anuais. Se o cálculo considerar o aumento 

populacional, o número de desses casos reduz 1%, desde o ano 2000. 

No que pertine aos processos em fase recursais, o número de 

casos distribuídos diminuiu 6% desde 2000, sendo que em 2001, a redução 

chegou a 4% e em 2009, a 3%.  

Considerando que o número total de processos, em 2009, ficou 

inalterado, cumpre demonstrar, a seguir, a estrutura do Tribunal Estadual de 

New York, no mesmo ano de 2009 para se ter uma ideia da composição do 

referido Órgão Institucional: 

 

3.2.4  Relatório Judicial do Brasil: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)  

 

Em consonância com as afirmações anteriores, a existência de 

um Poder Judiciário moroso acarreta efeitos danosos para a economia 

nacional. A morosidade causa a diminuição de investimentos, a restrição ao 

crédito e o aumento de custo das operações de crédito.  

O Poder Judiciário, através da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

realiza relatórios, trimestrais, com a possibilidade da indicação e mensuração 

do índice de confiança do Judiciário, já comentado no Capítulo 2 deste 

trabalho, consoante orientação do próprio Banco Mundial. Além desses 

Relatórios, insta mencionar a existência do Relatório elaborado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ).  

O Relatório “Justiça em Números” é oriundo da Emenda 

Constitucional 45/2004, encontrando-se assim na sua sexta edição. Trata-se da 

tentativa de se elaborar um parâmetro de avaliação e desempenho, em prol do 
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aperfeiçoamento da Justiça brasileira, considerando que retrata os problemas 

judiciários, apontando algumas soluções. 

Consoante os dados do CNJ, referente ao Relatório “Justiça 

em Números de 2010”, pode ser observado, genericamente, o seguinte: 

 

3.2.4.1 Despesas Totais 

 

No que diz respeito às despesas totais, deve ser ressaltado 

que a Justiça Estadual foi a única que apresentou variação positiva em relação 

a 2009 e 2010, tendo aumento de 7%, considerando que em 2009, a sua 

despesa era de R$ 22,32 bilhões de reais, passando para 2010 ao patamar de 

R$ 23,88 bilhões de reais. A Justiça Federal permaneceu praticamente estável 

(R$ 6,49 bilhões), além da redução aproximadamente de 1% da despesa total 

da Justiça do Trabalho. Também ser verifcia uma redução do indicador 

“percentual da despesa total da Justiça em relação ao PIB”, uma vez que 

nesse período de 2009-2010, o aumento da despesa total da Justiça Estadual 

foi inferior ao crescimento do PIB nacional. 

No ano de 2009, houve variações positivas nos indicadores 

“despesa por magistrado” e “despesa por servidor”, posto que o 

crescimento da despesa total da Justiça Estadual foi superior ao aumento do 

número de magistrados e servidores. Por sua vez, o gasto para cada caso 

novo apresenta um crescimento, em virtude da redução de processos 

distribuídos em 2010.  

 

3.2.4.2 Despesas com Recursos Humanos 

 

O período analisado mostra que a Justiça do Trabalho 

apresenta um aumento no percentual gasto com recursos humanos em relação 

à despesa total, enquanto a Justiça Estadual e a Federal apresentaram 

redução. 
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3.2.4.3 Casos Pendentes 

 

No aspecto geral, entre 2009-2010, houve um pequeno 

aumento dos feitos, equivalente ao percentual de 0,6%, que pode ser explicado 

pela elevação dos casos pendentes nesse período, no valor de 2,6%, embora 

os casos novos tivessem apresentado uma redução. Em relação a esse 

percentual de 2,6% quanto aos casos pendentes, cumpre registrar que das 

Justiças brasileiras, a Justiça do Trabalho apresentou o maior percentual (3%), 

sendo seguida pela Justiça Federal, com 2,9% e depois, pela Justiça Estadual, 

com 2,5%. 

 

3.2.4.4 Casos Novos 

 

No que diz respeito aos casos novos, há uma redução de 

3.9% no período observado, sendo que a Justiça Federal lidera essa redução 

com o índice de 6,1%, em segundo plano vem a Justiça do Trabalho com o 

percentual de redução de 3,9%, e por fim, a Justiça Estadual com 3,5%, o que 

enseja a possibilidade dos administrados estarem se utilizando menos da 

Justiça para a solução de seus litígos. Dessa redução de casos novos, verifica-

se que as maiores reduções ocorreram no primeiro grau de Jurisdição e nos 

Juizados Especiais Estaduais e Federais. 

 

3.2.4.5 Desempenho da Justiça do Trabalho 

 

Quanto à Justiça do Trabalho, identifica-se que além da 

diminuição no total das despesas no ano de 2009, há um aumento nos 

indicadores “despesa por caso novo” e “despesa por magistrado”, 

considerando a redução proporcional superior ao quantitativo de casos novos e 

de magistrados. 
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3.2.4.6 Desempenho da Justiça Federal 

 

O desempenho da Justiça Federal no período analisado 

demonstra que as despesas por caso novo e da despesa por magistrado 

diminuíram, enquanto que a despesa por servidor sofreu um acréscimo.  

 

3.2.4.7 Desempenho da Justiça Estadual 

 

A Justiça Estadual apresenta um aumento nos casos 

pendentes no percentual de 2,5%, conforme afirmações acima. 

 

3.2.4.8 Processos Baixados 

 

Existe uma redução nos processos baixados, somente no 

âmbito da Justiça Estadual, no percentual de 10%, o que justifica a diminuição 

do indicador de processos baixados por casos novos, passando de 112%, no 

ano de 2009, para 104%, em 2010. 

Como a Justiça do Trabalho e a Federal baixaram mais 

processos que no ano de 2009, o total de processos baixados foi superior aos 

ingressados em 2010. Isto porque a Justiça do Trabalho, em 2009, baixou 

96,7% de processos por caso novo e em 2010, 104,1% e a Justiça Federal 

baixou em 2009, 98,6% e em 2010, 106,9%. 

 

3.2.4.9 Número de Sentenças 

 

No período 2009-2010, a Justiça Estadual apresenta uma 

redução nos indicadores de “sentença” e “casos novos” por magistrado, o que 

se explica pela redução do total de sentenças, no percentual de -8%, o 

aumento do número de magistrados em 3%, além da diminuição dos casos 

novos.  
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Por sua vez, na Justiça do Trabalho, denota-se um aumento do 

total de “sentenças proferidas por magistrado” no mesmo período, provocado 

pelo acréscimo no quantitativo de sentenças, no percentual de 6% e redução 

do número de magistrados (-2%).  

No que diz respeito à Justiça Federal, importa ressaltar o 

crescimento do número de magistrado, no percentual de 13%, superior ao de 

sentenças (6%), além da redução do número de casos novos, promovendo, 

assim, uma redução nos indicadores do número de magistrados e sentenças. 

Ou seja, a Justiça Federal apresenta em 2009, 1.972 casos novos por 

magistrado e 1.706, em 2010, produzindo 1.746 sentenças por magistrado em 

2009 e 1.641, em 2010.  

 

3.2.4.10 Carga de Trabalho 

 

Os indicadores “carga de trabalho” e a “taxa de 

congestionamento” da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho expressam um 

comportamento inverso, no período de 2009-2010. 

Isto porque a carga de trabalho da Justiça Estadual diminuiu, 

em contrapartida, a sua taxa de congestionamento aumentou. 

No que tange à Justiça do Trabalho, embora a carga de 

trabalho tenha aumentado, há redução na sua taxa de congestionamento. 

Quanto à Justiça Federal, verifica-se uma redução de sua 

carga de trabalho, de forma expressiva, quando comparada com as Justiças 

Estadual e do Trabalho, além de uma pequena redução em sua taxa de 

congestionamento. 

 

3.2.4.11 Taxa de Congestionamento 

 

No período observado de 2009-2010, verifica-se a existência 

de um aumento da taxa de congestionamento da Justiça, no percentual de 

2,6%. 
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A Justiça Estadual apresenta um aumento em sua taxa de 

congestionamento evoluindo de 68%, em 2009, para 72%, em 2010. 

Mas, as Justiças Federal e a do Trabalho demonstram uma 

redução na taxa de congestionamento, de 70% para 69% na Justiça Federal e 

de 50% para 48%, na Justiça do Trabalho. 

A fase de execução do 1º grau da Justiça Estadual apresenta 

uma alta taxa de congestionamento, alcançando o percentual de 89,8%, sendo 

que as execuções fiscais arcam com a maior parte desta taxa, através de um 

congestionamento de 91,6%. 

Convém esclarecer que a redução do indicador “carga de 

trabalho”, no período 2009-2010, se explica pela diminuição dos casos novos e 

pelo aumento do número de magistrados.  

 

 

3.3  CONCLUSÕES 

 

A Estatística vem sendo aplicada em muitas Ciências. No 

Direito, a adoção de seus métodos quantitativos é denominada de Jurimetria, 

assunto ainda novo para muitos dos operadores do Direito. A Estatística 

Judiciária se constitui na aplicação dos métodos da Estatística no âmbito do 

Poder Judiciário, objetivando esboçar um perfil da Justiça brasileira, auxiliando 

nas tomadas de decisões. Sua adoção é realizada  tanto nas atividades 

judicantes (funções típicas), quanto nas administrativas (funções atípicas) da 

Justiça, sendo que, na via administrativa do Poder Judiciário, a Estatística, 

através da observação de dados da Justiça, em séries temporais, analisa o 

comportamento da processualística judicial. A partir desses estudos, é possível 

estabelecer políticas gerenciais e de avaliação e desempenho do Judiciário no 

exercício de suas funções judicante e administrativa. 

Nos Estados Unidos da América, existe uma extensa 

bibliografia, em defesa de se contratar estatísticos como peritos judiciais, mas 

essa prática não é comum no Brasil. 

Os relatórios sobre Países avaliam os problemas estruturais do 

Poder Judiciário dos Estados Internacionais. Por isso, é interessante a ideia de 
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se elaborar um relatório judicial mais aprofundado sobre diversos Países, como 

ocorre com o Relatório da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça 

(CEPEJ) ou mesmo, os Relatórios Temáticos, sobre situações específicas, 

prática utilizada pelo Banco Mundial. 

Na Europa, tem se buscado encontrar outras alternativas que 

motivem as pessoas a resolverem os seus litígios, antes de procurarem o 

Judiciário, envolvendo outros profissionais que não os juízes, como a 

Mediação, Arbitragem e Conciliação.  

A composição do litígio pela Mediação tem se expandido a 

partir de 2008, nos Países da Europa, sendo considerada uma experiência de 

sucesso e por isso vem sendo aplicada em muitos Países europeus, 

principalmente em áreas jurídicas como o Direito de Família (casos de 

divórcio), Direito Empresarial (sobretudo em caso de concorrência) e Direito 

Penal (processos de indenização para as vítimas). 

Em alguns Países europeus, as decisões judicias não são 

cumpridas, o que se torna um grande problema, considerando que o percental 

desse descumprimento judicial é grande. 

O processo justo ou equitativo e a paridade de armas exige a 

existência de intérpretes judiciais, uma vez que a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos (CEDH) inclue o direito de compreender e participar 

ativamento no processo judicial. Esses profissionais garantem o acesso à 

Justiça, à medida que irão facilitar a comunicação para aqueles que não 

compreendem e/ou não falar a língua oficial do Tribunal. A Comissão Europeia 

observa, pela primeira vez, o comportamento dessa profissão. 

Os Países da Europa vêm se utilizando da Tecnologia da 

Informática e da Comunilcação (TIC) para resolver problemas de distâncias 

geográficas e o acesso à Justiça, adotando o desenvolvimento da e-justice e e-

tribunais, através de arquivos judiciais eletrônicos, assinatura digital, bases de 

dados de decisões judiciais, dentre outros recursos. Vale mencionar, por 

oportuno, a implementação de algumas práticas, tais como, a experiência de 

video-conferência e os formulários eletrônicos; a possibilidade de fazer troca de 

documentos entre os litigantes, advogados e tribunais; o procedimento de 

cobrança de créditos não contestados através da Internet, dentre outras 

novidades. Enquanto o debate judicial pode sempre acontecer e que os direitos 
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de defesa sejam salvaguardados, o desenvolvimento da e-justice pode ter um 

efeito positivo sobre o acesso à Justiça, contribuindo para reduzir os atrasos 

processuais, abreviando os processos judiciais. 

O Banco Mundial influenciado pela Escola de Chicago elabora 

alguns Relatórios Técnicos, que na realidade, se constituem na origem dos 

demais relatórios judiciais internacionais, inclusive os brasileiros. Esse Banco 

apresenta duas fases em seus trabalhos: a tentativa de introduzir as 

estatísticas no Judiciário dos Países, com critérios técnicos; bem como, o 

estudo da possibilidade de se criar um índice de mensuração da confiança no 

Judiciário.  

O maior problema encontrado foi que a organização do 

Judiciário é descentralizada, verificando a ausência de informações entre os 

Tribunais no que tange às funções exercidas por cada um. A sugestão do 

Bando Mundial seria unificar dois esforços paralelos quais sejam, o Banco 

Nacional de Dados do Poder Judiciário (BNDPJ) e o Sistema Nacional de 

Estatísticas da Justiça Federal (SINEJUS), unificando a base estatística sobre 

o desempenho do Judiciário. 

Verifica-se que o Brasil apresenta uma elevada carga de 

trabalho para a Magistratura com 1.357 ações ajuizados (ou sentenças) por 

juiz, com cerca de 5,3 juízes (ou seja, 5 juízes) por 100.000 habitantes, 

enquanto que a Costa Rica que tem um número próximo do Brasil quanto à sua 

carga de trabalho (1.320 ações ajuizados ou sentenças por juiz), o número de 

juízes por 100.000 habitantes é de 15,9, ou seja, 16 juízes. 

É cediço que o Poder Judiciário norte-americano está fundado 

no Common Law, organizando assim, uma estrutura diversa da brasileira, por 

exemplo. Dessa feita, cada um de seus cinquenta Estados têm competência 

para legislar sobre direitos material e processual, nos seus limites territoriais, o 

que enseja a co-existência de cinquenta sistemas jurídicos vigentes, 

autônomos e harmônicos. O Governo Federal, tal como ocorre no Brasil, está 

em nível superior aos Estados. Em casos específicos poderá apreciar causas 

estaduais, não se tratando de conflito de competência. 

Concernente à experiência brasileira dos Juizados Especiais, 

os membros do National Center for State Courts (NCSC) se mostram 

interessados na mesma, com as Leis nº. 9.099/95 (Juizados Especiais 
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Estaduais) e 10.259/2001 (Juizados Especiais Federais), considerando vários 

pontos inovadores previstos pelas referidas leis, pretendendo assim, realizar 

alguns transplantes dessas idéias, no intuito de aprimorar o sistema judiciário 

norte-americano. 

Quanto à arbitragem, 75% dos casos em Washington são 

resolvidos em até 120 dias, apresentando ainda um índice baixo, cerca de 10% 

se tornam em litígios judiciais. 

Os tribunais de mediação, através das técnicas alternativas de 

resolução de conflitos hoje, nos EUA são respeitados e compõe a estrutura 

estatal. Diversos juízes aposentados se tornam mediadores, embora existam 

cursos preparatórios para formar mediadores. Em 1997, 46% das causas em 

Washington foram resolvidas pela Mediação. A mediação foi ampliada, 

alcançando, inclusive, as causas sobre família e adolescentes. 

No Brasil, estudos têm sido realizados sobre a percepção do 

jurisdicionado a respeito da Justiça, buscando conhecer sobre as principais 

razões que o leva a procurá-la ou não. Surge outra indagação no tocante aos 

projetos e os programas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no sentido de 

conhecer em que medida essas ações irão contribuir para a redução da 

demanda no Judiciário.  

No que tange aos dados apurados pelo CNJ, no aspecto geral, 

entre 2009-2010, houve um pequeno aumento dos feitos, equivalente ao 

percentual de 0,6%, que pode ser explicado pela elevação dos casos 

pendentes nesse período, no valor de 2,6%, embora os casos novos tivessem 

apresentado uma redução. No que diz respeito aos casos novos, há uma 

redução de 3.9% no período observado, sendo que a Justiça Federal lidera 

essa redução com o índice de 6,1%, em segundo plano vem a Justiça do 

Trabalho com o percentual de redução de 3,9%, e por fim, a Justiça Estadual 

com 3,5%, o que enseja a possibilidade dos administrados estarem se 

utilizando menos da Justiça para a solução de seus litígios.  

Os indicadores “carga de trabalho” e a “taxa de 

congestionamento” da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho expressam um 

comportamento inverso, no período de 2009-2010. Isto porque a carga de 

trabalho da Justiça Estadual diminuiu, em contrapartida, a sua taxa de 

congestionamento aumentou. No que tange à Justiça do Trabalho, embora a 
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carga de trabalho tenha aumentado, há redução na sua taxa de 

congestionamento. Quanto à Justiça Federal, verifica-se uma redução de sua 

carga de trabalho, de forma expressiva, quando comparada com as Justiças 

Estadual e do Trabalho, além de uma pequena redução em sua taxa de 

congestionamento. 

No período observado de 2009-2010, pelo CNJ, verifica-se a 

existência de um aumento da taxa de congestionamento da Justiça, no 

percentual de 2,6%. A Justiça Estadual apresenta um aumento em sua taxa de 

congestionamento evoluindo de 68%, em 2009, para 72%, em 2010. Mas, as 

Justiças Federal e a do Trabalho demonstram uma redução na taxa de 

congestionamento, de 70% para 69% na Justiça Federal e de 50% para 48%, 

na Justiça do Trabalho. A fase de execução do 1º grau da Justiça Estadual 

apresenta uma alta taxa de congestionamento, alcançando o percentual de 

89,8%, sendo que as execuções fiscais arcam com a maior parte desta taxa, 

através de um congestionamento de 91,6%. Convém esclarecer que a redução 

do indicador “carga de trabalho”, no período 2009-2010, se explica pela 

diminuição dos casos novos e pelo aumento do número de magistrados.  

Em suma, após uma análise sobre a importância da Jurimetria, 

como também, de seus reflexos através das análises dos Relatórios dos 

Países apresentados neste Capítulo, torna-se necessário esclarecer que sem 

Estatística, inexiste um Judiciário com a visão de se tratar de uma Instituição 

Econômica e que objetiva prestar a tutela jurisdicional, através da prestação de 

serviço dotada de eficiência. Não basta que o processo tenha uma duração 

razoável, é preciso que o Poder Judiciário julgue o processo no mérito, no 

exercício da Jurisdição.   

Nesse sentido, é mister um sistema jurídico que disponha de 

regras sofisticadas capazes de regular conflitos, sendo utilizado nesse 

processo de interpretação os cálculos estatísticos para demonstram maior 

precisão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando que a Ciência Jurídica é flexível, se justifica a  

adoção das premissas do método juseconômico aos fatos sociais, por ser 

assim mais fácil incorporar os conceitos e a terminologia da Economia, embora 

se perceba uma resistência, no plano internacional, ao diálogo entre juristas e 

economistas, verificando-se em alguns Países a falta do reconhecimento da 

importância da interação entre essas duas Ciências. 

Para um determinado Estado estrangeiro, existe sempre a 

possibilidade de se fazer um trade-off51 em realizar um transplante jurídico já 

existente em outro sistema jurídico ou inovar o seu próprio, pela criação de 

suas normas jurídicas. 

É preciso esclarecer que o enfoque juseconômico pela 

importação da ideologia de “Law & Economics” irá envolver questões teóricas 

na esfera da Filosofia Jurídica. Mesmo porque uma decisão judicial quando 

afeta a terceiros, irá alcançar o campo da ética judicial, abrindo “estradas” para 

a Filosofia nesse debate juseconômico. 

A influência da Escola de Chicago alcança algumas políticas 

internacionais, tais como a do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 

A Teoria ou Movimento Law and Economics apresenta a 

seguinte aplicabilidade: EUA, a partir da década de 80; Europa: década de 90 e 

Brasil: cursos de pós-graduação (principalmente). 

O Movimento Critical Legal Studies, por sua vez identifica-se 

com posições alternativas e de esquerda ao movimento direito, de Chicago. 

Nesse debate, o Movimento Critical Legal Studies, de Harvard se perde, ante o 

fim do socialismo real e a queda do muro de Berlim, prevalecendo a Escola de 

Chicago, fundada no pensamento neoliberal. 

Quanto à interpretação judicial, o mundo jurídico, seja através 

da doutrina, seja através da jurisprudência, tem se utilizado da principiologia 

jurídica, como fundamento para as questões jurídicas, no intuito de solucionar 

                                                                 
51

 O trade-off consiste na escolha entre dois ou mais benefícios. 
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conflitos de interesses, nascendo cada vez mais, novos princípios de direito. 

Por conseguinte, urge o aprimoramento do estudo principiológico, no sentido 

de se aprofundar nos conhecimentos jurídicos sobre esses princípios, que 

norteiam o Direito, para que dessa forma, o intérprete jurídico, tenha mais 

elementos para a sua sustentação jurídica na interpretação da lei.  

Diante das considerações anteriores, cumpre esclarecer que o 

impacto econômico das decisões judiciais considera o pós-positivismo, no 

combate do subjetivismo judicial, buscando evitar os riscos sistêmicos da 

Economia. Dessa forma, o magistrado deve ponderar os valores, na tentativa 

de unificar as normas jurídicas, diante de um caso concreto, à luz dos 

Princípios de Interpretação Constitucional supracitados. O juiz moderno não é 

mais aquele que se prende à letra fria da lei, mas que interpreta o seu 

significado, sujeitando-se a sua validade perante a Constituição. Assim, a 

hermenêutica compreende uma análise da norma jurídica, aplicando um juízo 

de valor com significados válidos e atuais.  

Hoje, vivemos num mundo globalizado, que veio favorecer a 

democracia participativa e a troca de informações acelerada, quase 

instantânea. A transparência é o principal instrumento da cidadania 

participativa. 

“Law and Economics” trata da aplicação dos conceitos 

econômicos ao direito, objetivando a eficiência. Logo, o presente estudo sobre 

a eficiência deve não só envolver o período neoclássico da Economia, como 

também, o pensamento de Richard Posner, que influencia sobremaneira os 

seguidores da Análise Econômica do Direito. 

O princípio da eficiência no que se refere ao acesso à Justiça 

está interligado com a tramitação célere do processo. Deve ser ressaltado que 

um Poder Judiciário moroso, compromete a eficácia e a credibilidade da Justiça 

e acarreta efeitos danosos para a Economia nacional. Isto porque um Judiciário 

lento propicia que o valor aguardado pelas partes (a pagar ou a receber), será 

baixo, em decorrência do tempo, quanto maior for a taxa de juros e a inflação. 

Dessa forma, a lentidão da causa provocará a diminuição de investimentos, a 

restrição ao crédito e o aumento do custo das operações de crédito e o que 

mais se ofereça.  
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A duração razoável do processo, hoje é considerada, como 

uma das expressões da dignidade da pessoa humana, considerando o Estado 

Democrático de Direito.  

Não só na Europa, mas a tendêndia mundial é utilizar a 

Tecnologia da Informática e da Comunilcação (TIC) para resolver problemas de 

distâncias geográficas e o acesso à Justiça. Com o processo digital, novos 

mecanismos têm sido adotados pelos Tribunais, através de arquivos judiciais 

eletrônicos, video-conferência, formulários eletrônicos, penhoras-on-line, 

publicação eletrônica, assinatura digital, dentre muitos outros recursos. 

A Jurimetria se torna numa ferramenta muito importante para o 

Direito, à medida que auxilia no processo de análise da Justiça brasileira, 

podendo mesmo se traçar um perfil comportamental do Poder Judiciário e a 

partir de então, elaborar metas para o futuro.  

Dessa forma, o Direito adotando os métodos estatísticos para 

solucionar alguns casos jurídicos, como ocorre nas ações de investigação de 

paternidade, responsabilidade civil, análise de dados empíricos da tributação, 

utilizando-se, inclusive da Econometria ou, ainda, uma diversidade de 

ferramentas. Nos Estados Unidos da América, existe uma extensa bibliografia, 

em defesa de se contratar estatísticos como peritos judiciais, mas essa prática 

não é comum no Brasil. 

No que diz respeito aos Relatórios sobre Países, esses avaliam 

os problemas estruturais do Poder Judiciário dos Estados Internacionais. Por 

isso, é interessante a ideia de se elaborar um Relatório Judicial mais 

aprofundado sobre diversos Países, como ocorre com o Relatório da Comissão 

Europeia para a Eficiência da Justiça (CEPEJ) ou mesmo, os Relatórios 

Temáticos sobre situações específicas, prática utilizada pelo Banco Mundial. 

Na Europa e nos EUA, tem se buscado encontrar outras 

alternativas que motivem as pessoas a resolverem os seus litígios, antes de 

procurarem o Judiciário, envolvendo outros profissionais que não os juízes, 

como a Mediação, Arbitragem e Conciliação. Observa-se no entanto, que a 

Mediação tem apresentado grandes resultados tanto na Europa quanto nos 

EUA.  

No Brasil, é clássica a observância da morosidade processual, 

causando um grande impacto na Economia, posto que se uma causa leva anos 
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para o jurisdicionado obter a tutela jurisdicional, os juros e a correção 

monetária serão maiores, em razão da delonga do tempo, onerando ainda 

mais, o custo do processo. O crescimento acelerado de ações tramitando no 

Judiciário brasileiro interfere em seu desempenho, causando morosidade no 

processamento das ações e na entrega da tutela jurisdicional. A alta taxa de 

congestionamento é responsável pelo tempo de duração dos processos.  

O desenvolvimento econômico e social de um País depende, 

inclusive, da capacidade do Poder Judiciário em se portar como uma Instituição 

revestida de legitimidade para a solução dos conflitos sociais. Essa 

legitimidade é mensurada pelas motivações da população em utilizar ou não e 

a confiar ou não dessa Instituição Governamental. Daí, a importância em se 

analisar alguns critérios, dentre eles a sua eficiência, competência, 

imparcialidade, honestidade e o acesso à Justiça, dentre outros fatores 

avaliadores que possam contribuir para as pesquisas. No caso brasileiro, foi 

criado o Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil) pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), para mapear a confiança da população em relação aos serviços 

prestados pela Justiça.  

Em suma, após uma análise sobre a importância da Jurimetria, 

como também, de seus reflexos através das análises dos Relatórios dos 

Países apresentados neste Capítulo, torna-se necessário esclarecer que sem 

Estatística, inexiste um Judiciário com a visão de se tratar de uma Instituição 

Econômica e que objetiva prestar a tutela jurisdicional, através da prestação de 

serviço dotada de eficiência. Não basta que o processo tenha uma duração 

razoável, é preciso que o Poder Judiciário julgue o processo no mérito, no 

exercício da Jurisdição.   

Nesse sentido, é mister um sistema jurídico que disponha de 

regras sofisticadas capazes de regular conflitos, sendo utilizado nesse 

processo de interpretação, os cálculos estatísticos para demonstrarem maior 

precisão.  

No intuito de aprimorar o estudo sobre o tema, diante do 

panorama do Poder Judiciário brasileiro, analisado sob à luz da Escola de 

Chicago e a observação das Justiças de outros Países, torna-se viável apontar  

algumas soluções para os obstáculos encontrados no que se refere ao 

desempenho da Justiça brasileira, a saber: 
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i) Continuar enfatizando a reforma processual, através de 

Códigos e leis, que possam otimizar a processualística nacional, sobretudo os 

processos que se encontram em execução de sentenças; revendo os recursos, 

prazos diferenciados e outros; 

ii) buscar rever o posicionamento do governo executivo, que 

muitas vezes utiliza o Poder Judiciário, objetivando controlar o seu fluxo de 

caixa; 

iii) promover a inserção de estatísticos como peritos judiciais, 

inclusive nomeando esses profissionais, através de concursos públicos para os 

quadros das Contadorias dos Tribunais brasileiros, para que os juízes possam 

ter assistentes com formação em Estatística Descritiva e melhorar o 

entendimento para a solução dos conflitos de interesses; 

iv) considerando o grande número de congestionamento dos 

processos de execução fiscal, adotar medidas que favoreçam o trâmite 

processual dessas ações; 

v) procurar incentivar a formação tanto da Magistratura 

quanto dos auxiliares da Justiça, incluindo nesse corpo, a Defensoria Pública, 

Ministério Público e mais Procuradorias, com cursos especializados voltados 

para a carreira jurídica; 

vi) aplicar a gestão participativa também nos Tribunais, para 

que dessa forma se evite a aplicação inadequada das verbas aprovadas pelos 

orçamentos públicos;    

vii) rever a situação dos juizados especiais, que apresentam 

grande índices de congestionamento processuais; 

viii) promover a expansão da Justiça com a criação de novas 

Varas; 

ix) criar novos cargos para provimento de juízes e de 

servidores dos Tribunais; bem como,  

x) otimizar a utilização de outras formas alternativas de 

composição de litígios, tais como, a Mediação, Arbitragem e Conciliação. 

Por oportuno, convém observar, ainda, que a aprovação de 

normas jurídicas, promoverá a economia dos negócios no Brasil, fortalecendo o 

nível de segurança nas relações financeiras, econômicas e comerciais, em 
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virtude da agilidade do Poder Judiciário, em solucionar litígios e recuperar 

créditos.   

Nesse sentido, cabe lembrar o pensamento de Carlos Dívar 

Blanco, Presidente do Conselho Geral do Poder Judiciário e do Supremo 

Tribunal da Espanha: “La credibilidad del Poder Judicial, como de cualquier 

institución o entidad, está en relación directa con la confianza que 

inspira”.  

Importa avaliar o nível de confiança que a população tem no 

Poder Judiciário, como Intituição econômica, além de se preocupar com o 

problema da morosidade processual, posto que, hoje no Brasil, o acesso à 

Justiça é garantia ao jurisdicionado, sendo considerado até mesmo fácil 

“entrar” na Justiça; o difícil é “sair” dela.   
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