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Resumo  

O tradicional ensino do Direito, seja na forma ou em seu conteúdo, pouco difere entre as 

instituições. As grades disciplinares refletem o pensamento daqueles que estão responsáveis 

pela formação dos futuros profissionais. Não foge, infelizmente, a ideia que ensinar no meio 

jurídico se restringe aos estudos dos normativos, dos códigos e as leis. Mesmo matérias 

denominadas com títulos chamativos, como por exemplo “tópicos especiais”, acaba apenas 

por ser o ensinar normas. Mas, a realidade apresentada na rotina dos fóruns, dos escritórios e 

das repartições não se sustenta apenas nesse ensino. A imparcialidade, a racionalidade e as 

decisões livres de qualquer pré-julgamento desejada e imposta pela lei não sobrevive aos 

apontamentos científicos que evidenciam o quanto uma pessoa é afetada por fatores externos 

ao emaranhado de comandos presente e positivado em nosso ordenamento jurídico. Por que, 

então, ignorar tais apontamentos na formação dos futuros profissionais? Conhecer tais 

informações pode ser um passo importante na busca por ter um direito mais próximo da 

justiça. O presente artigo tem como objetivo demonstrar o quanto seria importante para o 

estudante de Direito poder conviver com as ciências comportamentais e seus estudos sobre a 

influência dos vieses cognitivos na rotina do profissional das Ciências Jurídicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Educação no Brasil; Ministério da Educação; 

ABSTRACT 

The traditional teaching of Law, whether in form or in content, differs little between 

institutions. The disciplinary frameworks reflect the thinking of those who are responsible for 

training future professionals. Unfortunately, the idea that teaching in the legal environment is 

not restricted to studies of regulations, codes and laws does not escape. Even subjects called 

flashy titles, such as “special topics”, end up just teaching standards. However, the reality 

presented in the routine of forums, offices and offices is not supported only by this teaching. 

Impartiality, rationality and free decisions from any pre-judgment desired and imposed by the  
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law do not survive the scientific notes that show how much a person is affected by factors 

external to the tangle of commands present and positivized in our legal system. Why, then, 

ignore such notes in the training of future professionals? Knowing such information can be an 

important step in the quest to have a right closer to justice. This article aims to demonstrate 

how important it would be for law students to be able to live with behavioral sciences and 

their studies on the influence of cognitive biases in the legal sciences professional's routine 

KEYWORDS: Teaching; Education in Brazil; Ministry of Education 

 

Introdução 

Ao se classificar o curso de Direito dentro 

de uma área não há dúvida que estamos 

falando de um clássico componente das 

“ciências humanas”. E não por acaso, pois 

ao se verificar dentro dos mais aceitos 

conceitos propostos não se escapará de 

“conjunto de normas e regras” e sua 

“aplicabilidade as condutas sociais” ou “as 

relações de convivências”. Em suma, 

direito sempre vai ser definido passando 

pelas normas para regrar o comportamento 

das pessoas.  

 

Pelo próprio conceito é possível verificar 

que o ensino do Direito deveria então 

passar pelas normas e regras, ou o dito 

direito positivado. E é exatamente isso que 

se percebe hoje no ensino superior. O foco 

dos cursos se restringe, quase que 

totalmente, a carga teórica da legislação 

em vigor. Tanto como disciplinas 

obrigatórias como optativas são 

apresentadas as diversas normas e regras, 

tanto nas tradicionais áreas como 

constitucional ou civil como as áreas mais 

modernas da profissão, como, por 

exemplo, urbanístico e cibernético. 

A questão é: se o conceito do Direito 

também passa pelo convívio social e seus 

conflitos, porque que as ciências 

comportamentais, que se dedicam a 

explicar o motivo das condutas sociais, 

estão sendo negligenciadas pelos cursos? O 

comportamento dos atores envolvidos no 

mundo jurídico, sejam as partes, a defesa, a 

acusação ou o julgador, são influenciadas 

por fatores externos ao processo judicial e 

sua busca por justiça.  

 

A seguir o objetivo é propor uma reflexão 

sobre a engessada grade curricular 

propostas por cursos de Direito no Brasil, 

que, salvo leves alterações em 

nomenclatura de algumas disciplinas, 

pouco se difere em termos do que se 

propõe a oferecer ao estudante que acredita 

que terá uma formação que o preparará 

para o exercício de sua profissão dentro 

das ciências jurídicas, independente da sua 

escolha. 
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O tradicional ensino do Direito no Brasil 

As primeiras faculdades de Direito do 

Brasil remontam ao distante ano de 18271 e 

colocam o curso entre os mais antigos do 

país. Tratou-se de consequência do 

processo de independência ocorrido anos 

antes em 1822, pois logo em seus 

primeiros meses percebeu-se a necessidade 

de se desenvolver um pensamento jurídico 

voltado a realidade brasileira e que não 

fosse formado com a visão acadêmica 

portuguesa.  

 

A partir daquele momento não só o 

Direito, mas toda a educação foi evoluindo 

e se transformando em algo cada vez mais 

disponível a sociedade a ponto de ser 

acessível a todos e não mais a uma elite 

financeira. 

Atualmente, conforme previsto na 

Constituição Federal, a educação é um 

direito do cidadão e um dever do Estado2. 

Aos municípios cabe reger prioritariamente  

o ensino fundamental e a educação infantil, 

aos estados o ensino médio e a União o 

 
1 Presente em 

https://www.migalhas.com.br/quentes/114941/11-

de-agosto-a-historia-da-data-que-marca-o-inicio-

dos-cursos-juridicos-no-brasil. Acesso em 08 de 

agosto de 2020 

2 CF/88 Art. 205. A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

ensino superior3, cabendo ao Ministério da 

Educação – MEC exercer suas 

competências organizando o sistema 

federal de ensino e  apoiar o exercício de 

competências das secretarias estaduais e 

municipais. 

Dentro do MEC, o Conselho Nacional de 

Educação – CNE4 realiza, entre tantas 

outras missões, a articulação entre a as 

Câmaras de educação básica e de educação 

superior (CEB e CES), fazendo com que a 

educação possa ser uma política de Estado 

e não de Governo. 

 

No regimento interno do CNE, Art. 5º, 

inciso IV, fica explícito a função do 

conselho em relação aos cursos superiores 

ao afirmar que trata de sua atribuição 

“deliberar sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação, 

para os cursos de graduação; ”, logo, os 

caminhos a serem trilhados sobre a 

formação do futuro profissional é resultado 

da composição curricular dos cursos de 

Direito no Brasil e que passa pelo CNE.  

 

Neste caso é importante destacar a 

preocupação do CNE em expedir diretrizes 

para a formação de um profissional 

 
3 CF/88 Art. 211. A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino. 

4 Presente em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP/RI.pdf 

. Acesso em 08 de agosto de 2020 

https://www.migalhas.com.br/quentes/114941/11-de-agosto-a-historia-da-data-que-marca-o-inicio-dos-cursos-juridicos-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/114941/11-de-agosto-a-historia-da-data-que-marca-o-inicio-dos-cursos-juridicos-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/114941/11-de-agosto-a-historia-da-data-que-marca-o-inicio-dos-cursos-juridicos-no-brasil
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP/RI.pdf
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moderno capaz de gerar benefício a 

sociedade. Em diversas oportunidades o 

Conselho deixa isso registrado em suas 

manifestações. 

 

No Parecer Nº CES/CNE 0146/20025, que 

estabelece as diferenças entre os currículos 

mínimos e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCN, ou seja, entre a antiga 

forma de se enxergar o ensino superior e 

sua nova perspectiva, a comissão 

responsável faz questão de destacar os 

avanços pretendidos com as DNC, ao citar 

“ 5) enquanto o Currículo Mínimo 

profissional pretendia, como produto, um 

profissional “preparado”, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais pretendem preparar 

um profissional adaptável a situações 

novas e emergentes;”. Ora, se o objetivo é 

uma formação que molde a adaptação ao 

“novo” negar que a multidisciplinaridade 

ao Direito não aparenta ser o objetivo do 

Ministério da Educação. 

 

No mesmo documento, item II – Mérito, o 

CNE deixa explicito que a sua intenção 

não é engessar a formação do futuro 

profissional oriundo do curso de Direito, 

ao contrário, sua afirmação é de que a 

flexibilização curricular e a inovação são 

partes necessárias para “atendimento das 

 
5 Presente em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.

pdf Acesso em 08 de agosto de 2020 

contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá 

estar apto”. Abaixo segue o texto em sua 

integra com o pensamento do conselho 

sobre o ensino superior no país: 

 

Neste passo, não é demais repetir que 

tudo foi concebido com o propósito 

de que se pudesse estabelecer um 

perfil do formando no qual a 

formação de nível superior se 

constituísse em processo contínuo, 

autônomo e permanente, com uma 

sólida formação básica e uma 

formação profissional fundamentada 

na competência teórico-prática, 

observada a flexibilização curricular, 

autonomia e a liberdade das 

instituições de inovar seus projetos 

pedagógicos de graduação, para o 

atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças para cujo 

desafio o futuro formando deverá 

estar apto. (g.n.) 

 

Ao pesquisar a grade curricular das 

principais faculdades de Direito da Grande 

Vitória (CESV6, Doctum7, FAVI8, FDV9 e 

 
6 Presente em http://cesv.br/page/grade-curricular 

Acesso em 08 de agosto de 2020 

7 Presente em https://vest.doctum.edu.br/direito 

Acesso em 08 de agosto de 2020 

8 Presente em 

https://www.favi.br/ensino/graduacao/tradicionais/d

ireito Acesso em 08 de agosto de 2020 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
http://cesv.br/page/grade-curricular
https://vest.doctum.edu.br/direito
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Multivix10) percebe-se que, com leves 

diferenças, trata-se do mesmo roteiro de 

formação de profissionais do Direito. A 

dita “inovação” citada pelo CNE não vence 

as disciplinas tradicionais, mesmo que com 

nomes chamativos como “Tópicos 

Especiais”. As opções de disciplinas 

optativas também não escapam do ensino 

tradicional de áreas de menor apelo, mas 

dentro do ensino tradicional do conjunto de 

normas legais. 

 

É importante ressaltar que a grade 

curricular reflete aquilo que a instituição 

pensa como projeto educacional. Ao se 

optar pelas disciplinas tradicionais o rumo 

a ser apontado é o do pensamento 

tradicional. Como querer uma visão 

inovadora dos futuros profissionais se a 

sua formação só lhe permite ter acesso a 

mesma visão disponibilizada há décadas? 

Não é tarefa fácil mudar a mente humana 

acostumada a processos repetitivos que a 

coloca em uma zona de conforto.  

É importante aqui ressaltar que a presença 

da Psicologia nas grades do Direito são 

comuns e até recebem nomes chamativos 

como “Psicologia Aplicada”, mas que na 

prática trata-se apenas de apresentar ao 

aluno o conhecimento sobre conceitos 

 
9 Presente em http://site.fdv.br/estrutura-curricular/ 

Acesso em 08 de agosto de 2020 

10 Presente em https://multivix.edu.br/wp-

content/uploads/2020/07/vitoria-grade-DIR.pdf 

Acesso em 08 de agosto de 2020 

básicos como o surgimento dessa ciência, 

seus expoentes e as ditas “áreas de 

investigação”.  O próprio fato de serem 

colocadas nos períodos iniciais de um 

curso com cinco anos, normalmente no 

primeiro ou segundo semestre, demonstra a 

visão bem limitada do que se pretende 

passar. 

O que se questiona é porque antes de 

lançar o profissional do Direito ao mercado 

de trabalho não lhe concede a oportunidade 

de saber que toda aquela carga teórica 

aprendida está inserida em um contexto 

maior. Logo, para que o aluno possa 

compreender como as ciências 

comportamentais aplicadas serão úteis à 

sua rotina é importante que isso seja 

apresentado em seus últimos períodos 

como lapidação da sua formação. Caso 

contrário, como já alertado, o formando 

sairá do curso acreditando que Ciências 

Jurídicas se resume a saber as leis. 

 

O próprio magistério se torna uma 

repetição em sua aplicação cotidiana. Sem 

uma mudança de pensamento não se vai 

alterar a forma com que um professor 

transmite seu conhecimento. Imaginar, 

então, por exemplo, que um professor de 

Direito Penal possa se dispor a adentrar a 

neurocriminologia para permitir ao seu 

aluno contato com novas visões sobre 

como pensa um criminoso, não ocorrerá 

sem o devido amparo institucional e o 

http://site.fdv.br/estrutura-curricular/
https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/vitoria-grade-DIR.pdf
https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/vitoria-grade-DIR.pdf
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preparo profissional. Passar artigo por 

artigo no Código Penal com os tão citados 

casos hipotéticos de “Caio, Tício e 

Mélvio” é muito mais simplório, pois 

permitir transmitir ao aluno a forma como 

o docente apreendeu.  

 

É importante ter em mente que nós, seres 

humanos, somos fortemente influenciados 

pelas coisas que nos cercam (pessoas, 

ambientes e outros estímulos). Tendemos a 

fazer escolhas de maneira não totalmente 

racional, deixando com que cores, aromas, 

iluminação, formatos e uma simples 

mudança de ordem na apresentação das 

palavras em um discurso nos leve a tomar 

as decisões que os transmissores desejam. 

 

Apesar disso, no campo do Direito, ainda é 

frequente a alusão à noção de juízes 

neutros e imparciais e a operadores do 

direito plenamente racionais e livres de 

preconceitos, em franca contradição com 

as pesquisas mais recentes das ciências 

comportamentais. 

 

Uma das dificuldades em se alterar essa 

visão sobre as ferramentas de outras 

ciências, em especial as ciências 

comportamentais, passa pelo próprio 

discente. Seria, minimamente, inusitado 

que um aluno ao ser questionado nos 

períodos iniciais do curso de Direito 

respondesse como sendo a sua intenção 

torna-se “pesquisador” ao invés das 

respostas tradicionais a pergunta como, por 

exemplo, advogado, juiz, promotor e 

delegado. Não se trata de um problema de 

quem se dispõe a estudar as Ciências 

Jurídicas, mas a realidade de um país que 

pouco valoriza o trabalho de pesquisa. 

Imaginar que esse aluno buscará sozinho 

reconhecer a importância de outras 

ciências em um processo de auto didática 

não condiz com aquilo que ele será 

incentivado, ou seja, aprofundar seus 

conhecimentos somente em normas.  

 

Em busca nos sítios de busca percebe-se o 

quanto o assunto engatinha no Brasil. Um 

exemplo é o caso da Neurocriminologia, 

ciência responsável pela análise da 

psicopatia quando incidente no 

comportamento do autor de crime, que 

mesmo sendo uma ferramenta utilizada 

rotineiramente nas Ciências Jurídicas em 

outros países não recebe atenção dos 

bancos acadêmicos do país.  Mestrados e 

doutorados11 em são oferecidos em várias 

universidades do mundo, como por 

exemplo os ofertados pela Saint Joseph’s 

University (EUA), pela Swansea 

University (Reino Unido) e a pela Utrecht 

University (Holanda). Em nosso país as 

opções se restringem as parcerias das 

universidades nacionais com estrangeiras 

 
11 Presente em 

https://www.masterstudies.com.br/Mestrado/Crimin

ologia/ . Acesso em 08 de agosto de 2020 
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ou a uma disciplina dentro dos cursos de 

criminalísticas. 

 

Percebe-se facilmente como o ensino do 

Direito ignora ferramentas que serão úteis 

aos futuros profissionais. O tradicional 

ensino dispende todas as suas energias em 

passar as normas e regras, mas esquece da 

parte mais importante: o regramento existe 

para moldar os comportamentos humanos e 

seus atritos.  

 

Mas, talvez a faceta mais inacreditável seja 

o fato de creditar as matérias de períodos 

iniciais a “boa vontade” do Direito em 

interagir com outras ciências. Se 

pensarmos em um julgamento sobre “ a 

ignorância das Ciências Jurídicas em ser 

multidisciplinar” e projetarmos a defesa 

com esse argumento ficará explicito que se 

trata de mera “desculpa” e não um passo 

rumo ao atendimento das necessidades.  

Os exemplos a serem mostrados a seguir 

evidenciam que o ensino das ciências 

comportamentais nos cursos de graduação 

de Direito será extremamente útil ao futuro 

profissional. Talvez até mais que isso: 

ajudará a busca de caminhos para 

aproximar o Direito da justiça e com isso 

atender os anseios sociais. 

 

As ciências comportamentais e o Direito 

Apesar de desprezado nos bancos 

acadêmicos nacionais as ciências 

comportamentais estão contribuindo no 

desenvolvimento do Direito. Trata-se de 

um ramo riquíssimo em pesquisadores pelo 

mundo afora e que começa a ganhar 

adeptos no Brasil de forma intensa. Não se 

trata assim de supor algo que possa a vir 

acontecer, como em um exercício de 

futurologia, mas a realidade exposta em 

pesquisas que remontam a primeira metade 

do século passado e que ganharam a 

atenção do mundo jurídico internacional.  

 

Um exemplo simples é o artigo “Fatores 

estranhos nas decisões judiciais” de Shai 

Danziger , Jonathan Levav e Liora 

Avnaim-Pesso12  que apresenta um estudo 

realizado ao longo de 2010 com 1.112 

decisões judiciais sobre liberdade 

condicional proferidas por oito juízes que 

atendem as demandas de quatro prisões em 

Israel. São criminosos condenados por 

crimes como peculato, agressão, roubo, 

assassinato e estupro, ou seja, são crimes 

de poder ofensivo a sociedade e que testam 

a imagem da Justiça em relação a opinião 

pública. Logo, imagina-se que a cada 

pedido de liberdade sejam considerados os 

fatores comuns a análise penal e presentes, 

em nosso ordenamento jurídico, no Art. 83 

do Código Penal13. São fatores essenciais a 

 
12  Presente em 

https://www.pnas.org/content/108/17/6889 Acesso 

em 08 de agosto de 2020 

13 Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento 

condicional ao condenado a pena privativa de 

https://www.pnas.org/content/108/17/6889
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decisão como o comportamento do 

criminoso, o cumprimento de parte da 

pena, a possibilidade de reincidência, entre 

outros. 

 

Não é a conclusão do estudo! De forma 

irônica a máxima “a justiça é o que o juiz 

comeu no café da manhã” é demonstrada 

pelos números: quando o magistrado 

exercer seu julgamento nos pós refeições, 

café da manhã e almoço por exemplo, a 

tendência é que a decisão seja favorável ao 

solicitante, enquanto as decisões proferidas 

antes das refeições são tendentes a serem 

desfavorável ao solicitante. Apesar de não 

previsto no ordenamento jurídico o nível 

glicêmico do magistrado influencia 

diretamente sua decisão. É claro que se 

sabedor disso um advogado preferiria que 

a audiência ocorresse nos pós refeição ao 

invés de buscar o socorro do magistrado 

em momento de estresse físico. 

 

Uma pesquisa como essa deveria ser 

apresentada em sala de aula para permitir 

que o futuro profissional pudesse entender 

que fatores externos as normas legais e que 

não deveriam ter qualquer tipo de 

influência sobre a tomada de decisão são, 

em verdade, mais determinantes do que as 

técnicas de argumentação ou entrega de 

 
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde 

que: (...) 

memoriais tão divulgadas nos bancos 

acadêmicos. 

 

Outra pesquisa que demonstra bem o 

quanto fatores externos podem afetar as 

decisões judiciais foi desenvolvida por 

Carl Suntein em parceria com David 

Schkade, Lisa M. Ellman e Andres 

Sawicki14. Avaliou-se 6.408 decisões 

colegiadas e 19.224 votos individuais e a 

influência da ideologia no voto judicial. O 

que se queria verificar era se juízes 

indicados por presidentes republicanos 

votavam diferente daqueles indicados por 

presidente democratas em assuntos ligados 

a temas polêmicos como aborto, pena de 

morte e ações afirmativas. A conclusão: 

quando os juízes presentes no colegiado 

eram da mesma ideologia os votos 

possuíam teor mais radical, buscando 

confirmar o pensamento único e quando 

existia um juiz de ideologia distinta os 

votos eram mais ponderados, 

demonstrando assim pouca disposição ao 

embate entre aqueles de mesma origem 

ideológica.  

 

O que ocorreria no Brasil se repetida essa 

pesquisa é algo impossível de ser 

respondido sem se realizar a experiência, 

mas é notório que a sociedade brasileira, e 

 
14 Presente em https://www.amazon.com.br/Are-

Judges-Political-Empirical-

Judiciary/dp/0815782349 Acesso em 08 de agosto 

de 2020 

https://www.amazon.com.br/Are-Judges-Political-Empirical-Judiciary/dp/0815782349
https://www.amazon.com.br/Are-Judges-Political-Empirical-Judiciary/dp/0815782349
https://www.amazon.com.br/Are-Judges-Political-Empirical-Judiciary/dp/0815782349
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o Poder Judiciário é refletido nela, está 

dividida ideologicamente por conta das 

tensões políticas partidárias 

contemporâneas. 

 

Tanto isso é verdade que isso já chama a 

atenção no âmbito brasileiro. O exposto na 

pesquisa de americana não está distante da 

realidade nacional. E quem afirma isso é o 

próprio ministro do Supremo Tribunal 

Federal – STF Luiz Roberto Barroso. Em 

2010 o então advogado e professor 

escreveu “No mundo ideal, Direito é imune 

à política; no real, não é bem assim15” um 

longo artigo onde esmiúça sua visão da 

relação entre o meio político e o meio 

judicial. Com ponderações sobre o 

ativismo judicial e a influência do 

Judiciário com um protagonismo em sua 

visão crescente, Barroso conclui afirmando 

“Em suma: o Direito pode e deve ter uma 

vigorosa pretensão de autonomia em 

relação à política.”.  

 

Porém, o próprio ilustre ministro foi alvo 

de severas críticas do meio jurídico ao, em 

02 de abril de 2019, afirmar que "Você 

pode, eventualmente, ser contramajoritário, 

mas se repetidamente o Supremo não 

consegue corresponder aos sentimentos da 

sociedade, vai viver problema de 

 
15 https://www.conjur.com.br/2010-fev-16/mundo-

ideal-direito-imune-politica-real-nao-bem-

assim#author 

deslegitimação e uma crise institucional16", 

ou como alguns interpretaram “o STF deve 

ouvir as vozes das ruas”. Após essa frase o 

meio jurídico se encheu com uma 

enxurrada de artigos, declarações e 

manifestações contrárias afirmando que ao 

Judiciário cabe a aplicação do previsto em 

lei e especificamente ao STF a 

interpretação e aplicação do previsto na 

Constituição Federal. “Ouvir vozes das 

ruas” poderia levar a uma perigosa 

inovação jurídica desamparada de norma.  

 

A própria escolha dos ministros do STF 

acabou por ser tornar polêmica17 após 

afirmação do Presidente da República que 

disse que irá indicar um “ministro 

terrivelmente evangélico” para a próxima 

vaga a ser aberta em novembro próximo. 

Essa é assunção a nível institucional que o 

viés cognitivo, neste caso a religião, não só 

afeta diretamente as decisões judiciais, 

mas, como explicito pelo atual Chefe do 

Poder Executivo, deve contaminar a 

discussão jurídica da Suprema Corte. Neste 

caso a expectativa de quem indica é que a 

ideologia religiosa inunde o debate 

constitucional. 

 
16 Presente em https://www.conjur.com.br/2019-

abr-02/barroso-stf-responder-aos-sentimentos-

sociedade Acesso em 08 de agosto de 2020 

17 Presente em 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,um-

ministro-terrivelmente-evangelico,70002981006 

Acesso em 08 de agosto de 2020 

https://www.conjur.com.br/2019-abr-02/barroso-stf-responder-aos-sentimentos-sociedade
https://www.conjur.com.br/2019-abr-02/barroso-stf-responder-aos-sentimentos-sociedade
https://www.conjur.com.br/2019-abr-02/barroso-stf-responder-aos-sentimentos-sociedade
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,um-ministro-terrivelmente-evangelico,70002981006
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,um-ministro-terrivelmente-evangelico,70002981006
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Neste momento pode-se ponderar que não 

caberia essa discussão em meio acadêmico 

e sim em termos institucionais e que 

existem mecanismos de defesa para 

aqueles que forem prejudicados por algum 

viés cognitivos.  

 

A realidade mostra outra face: os 

mecanismos não são eficazes por que nem 

sempre a influência do viés é explicita.  

 

Um dos temas mais discutidos atualmente 

é a possibilidade de substituição de 

operadores do direito por algoritmos 

desenvolvidos por inteligência artificial - 

IA. O argumento é que como determinadas 

decisões são rotineiramente repetidas é 

plenamente possível se substituir os 

advogados das partes e até mesmo o juízo 

por softwares. As vantagens normalmente 

enumeradas são bem atrativas aos olhos da 

sociedade.  

 

Sustentar um tempo menor para tramitar 

uma ação por si é fácil em um contexto 

judicial onde algumas delas podem chegar 

a demorar mais de uma década para sua 

conclusão. Outro argumento é a certeza 

que a decisão tomada seria a mesma que 

um juiz em um percentual alto de 

oportunidades, pois alguns algoritmos 

ultrapassam a 80%18 de acerto em decisões 

judiciais. Também é amplamente utilizado 

o fato da quantidade de julgamento a serem 

realizados por meio de IA podem zerar o 

estoque processual, problema comum a 

diversas competências do Direito e 

jurisdições brasileiras.  

 

Mas, o fator de ponderação mesmo 

daqueles que divulgam as vantagens do 

uso de inteligência artificial reside no fato 

de que para se chegar a um sistema de 

decisões eficiente é necessário o uso de 

aprendizado de máquina, ou “learning 

machine”, que consiste em ensinar a 

máquina aquilo que os juízes, seres 

humanos tomadores de decisão judicial, 

fazem em situações semelhantes. Com 

isso, serão mapeados, identificados e 

selecionados os fatores que influenciam as 

decisões e verificado quais conjuntos 

destes fatores conduzem a opção da 

maioria dos julgadores. O grande 

problema: reconhecidamente as decisões 

são afetadas por fatores externos aos autos 

enviesando o resultado apresentado.  

 

Um exemplo: em que pese a distância do 

uso de IA em decisões penais pelo delicado 

trato com a honra, a propriedade, a vida e a 

liberdade das pessoas cabe um exemplo 

 
18 Presente em https://www.conjur.com.br/2019-

out-27/algoritmos-ia-sao-usados-robos-decidam-

pequenas-causas. Acesso em 13 de agosto de 2020 

https://www.conjur.com.br/2019-out-27/algoritmos-ia-sao-usados-robos-decidam-pequenas-causas
https://www.conjur.com.br/2019-out-27/algoritmos-ia-sao-usados-robos-decidam-pequenas-causas
https://www.conjur.com.br/2019-out-27/algoritmos-ia-sao-usados-robos-decidam-pequenas-causas
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simples para mostrar o quanto que fatores 

externos podem enviesar a tomada de 

decisão dos julgadores e, desenvolvendo o 

algoritmo com o aprendizado baseado em 

produtos tendenciosos, dando continuidade 

as injustiças cometidas. Logo, apenas 

desenvolver um software que decida como 

seres humanos decidiriam é tornar digital 

os vieses que a sociedade carrega e 

perpetuar injustiças ao teclar “enter”. 

 

As pesquisas mostram aquilo que o senso 

comum já sabia e que agora até membros 

do auto escalão do órgão acusador 

confirmam: no Brasil apenas “pretos, 

pobres e prostitutas” são punidos19. Não se 

trata somente de pensamento comum: os 

“eternos suspeitos” são a maioria absoluta 

da população carcerária20 nacional mesmo 

que isso não reflita a realidade da 

população. Há diversos estudos sobre a 

influência desses fatores na decisão 

judicial e como o sistema carcerário 

brasileiro reflete preconceitos sociais.  

 

Um exemplo recente da influência do 

pensamento discriminatório influenciando 

a prática jurídica no Brasil foi a decisão da 

 
19 Presente em https://oab-

rj.jusbrasil.com.br/noticias/802697/subprocurador-

da-republica-cadeia-no-brasil-e-para-preto-pobre-e-

prostituta .Acesso em 08 de agosto de 2020 

20 Presente em https://www.gov.br/pt-

br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-

sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-

atualizados Acesso em 08 de agosto de 2020 

juíza Inês Marchalek Zarpelon21, da 1ª 

Vara Criminal de Curitiba, que ao 

condenar o Sr. Natan Vieira da Paz a mais 

de 14 anos de reclusão por organização 

criminosa e por cometer furtos no centro 

de Curitiba afirmou que tomava tal decisão 

em virtude de sua raça. Segue trecho da 

decisão da magistrada: 

 

Sobre sua conduta social, nada se 

sabe. Seguramente integrante do 

grupo criminoso, em razão da sua 

raça, agia de forma extremamente 

discreta os delitos e o seu 

comportamento, juntamente com os 

demais, causavam o desassossego e a 

desesperança da população, pelo que 

deve ser valorada negativamente. 

(g.n.) 

 

É importante destacar que o Código de 

Ética da Magistratura Nacional, aprovado 

em 06 de agosto de 2008, reafirma a 

necessidade de imparcialidade e tratamento 

igualitário em seu art. 9º, que diz: 

 

Art. 9º Ao magistrado, no 

desempenho de sua atividade, 

cumpre dispensar às partes 

igualdade de tratamento, vedada 

qualquer espécie de injustificada 

 
21 Presente em 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2020/08/12/sentenca-de-cunho-racista.htm 

Acesso em 13 de agosto de 2020 

https://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/802697/subprocurador-da-republica-cadeia-no-brasil-e-para-preto-pobre-e-prostituta
https://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/802697/subprocurador-da-republica-cadeia-no-brasil-e-para-preto-pobre-e-prostituta
https://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/802697/subprocurador-da-republica-cadeia-no-brasil-e-para-preto-pobre-e-prostituta
https://oab-rj.jusbrasil.com.br/noticias/802697/subprocurador-da-republica-cadeia-no-brasil-e-para-preto-pobre-e-prostituta
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/12/sentenca-de-cunho-racista.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/08/12/sentenca-de-cunho-racista.htm
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discriminação.  

 

Percebe-se neste exemplo da rotina jurídica 

aquilo que se apresenta aqui como um 

problema: o fato de possuir previsão legal 

não impede que um viés cognitivo interfira 

na atuação de qualquer profissional. O que 

se deve fazer é, sabendo que esse viés 

existe e cria a tendência a um 

comportamento inaceitável, fomentar que 

ações de inibição dessa influência sejam 

tomadas. 

 

Não é necessário fazer grandes indagações 

sobre quantas decisões, dessa e de outros 

magistrados, não carregam de forma 

menos explicita o caráter tendencioso em 

seu pensamento. Não cabe aqui deduzir 

percentuais, mas aparentemente estamos 

diante de um viés racista que tende a punir 

considerando a cor da pessoa ao invés de 

se ater aos fatos expostos. 

 

Deixa-se registrado que o exemplo 

utilizando o uso de inteligência artificial 

não busca desmerecer a possibilidade do 

seu uso pelas Ciências Jurídicas. Ao 

contrário, se essa já é uma realidade que 

afeta o profissional do Direito e em um 

futuro próximo pode até ameaçar uma 

parcela grande de sua atuação, caberia 

também a reflexão sobre a validade de seu 

ensino nos bancos acadêmicos. 

 

Porém, é nítido então que um algoritmo 

que aprenda sob decisões enviesadas 

carregará o viés para a sua decisão. 

Conclui-se aqui aquilo que já é sabido e 

notório pelas ciências comportamentais: 

que fatores externos afetam as decisões dos 

magistrados, até mesmo as mais delicadas 

e que merecem mais atenção em seu trato 

independente da competência de atuação. 

 

Esperar a tão conclamada “imparcialidade” 

presente nas normas legais e supostamente 

fator necessário ao alcance da justiça em 

uma situação como a descrita 

anteriormente seria o mínimo que a 

sociedade poderia cobrar, mas, conforme a 

própria ciência comportamental atesta, 

replicar o comportamento da maioria é 

inerente ao ser humano. O que se vê na 

infeliz sentença é a réplica da imagem 

social criada no Brasil. Naquele momento 

a cidadã sobrepôs à juíza e apenas 

expressou um pensamento presente na 

sociedade que supõem o negro como 

suspeito. 

 

Outro exemplo é o trabalho realizado por 

três professores portugueses de psicologia. 

Braga, Garcia-Marques e Ferreira22 

demonstram o “efeito ancoragem”, que é a 

forma como um julgamento qualquer pode 

 
22 Presente em 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S0874-20492012000200006 Acesso em 

13 de agosto de 2020 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-20492012000200006
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-20492012000200006
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ser “ancorado” por um fator 

completamente irrelevante aquele 

contexto. Utilizando uma série de estudos é 

evidenciado como, entre outras decisões, 

as judiciais são enviesadas por fatores 

irrelevantes ao ordenamento legal.  

 

Um dos exemplos dado pelos professores 

portugueses é citando o trabalho de 

Englich e colaboradores (Englich, et al., 

2005) que percebeu que quanto maior era a 

pena pedida pela acusação, maior era a 

pena defendida pela defesa, independente 

do que os autos apontassem.  

 

Neste ponto percebe-se a tendência da 

defesa em seguir a acusação, por mais que 

os autos pudessem apontar para outro 

caminho. Mas, esse ainda é um exemplo, 

mesmo que além fatos, dentro de um 

contexto judicial. 

 

Outro exemplo, ainda mais surpreendente, 

foi a pesquisa realizada por Englich e 

colaboradores (Englich et al., 2006) e 

apresentada como argumento pelos 

professores portugueses, veja: 

 

(...) Após o lançamento de dois 

dados quando o valor fosse elevado 

os argumentos incriminatórios 

tornavam-se mais acessíveis e as 

sentenças eram também mais pesadas 

do que quando o valor dos dados era 

baixo, o que resultava em sentenças 

mais leves, revelando uma 

ancoragem das decisões penais ao 

valor dos dados.  

 

Não existiria algo tão irrelevante e mais 

externo ao processo como um jogo de dado 

e seu resultado. Saber que isso afeta uma 

decisão judicial não é somente 

surpreendente, mas mais uma vez leva a 

reflexão da validade de um espaço na 

graduação para que essa e outras pesquisas 

sejam apresentadas ao futuro profissional.  

 

Existem muitas outras pesquisas que 

poderiam ser aqui utilizadas para suportar 

o fato de que fatores estranhos aos autos 

são tão ou mais influentes nas decisões que 

os fatos neles presentes. 

 

Logo, cabe aqui a indagação: não é 

necessário mostrar aquele que será 

envolvido na rotina judicial, seja de defesa, 

acusação ou julgador, que seu 

comportamento passa por fatores externos 

ao mundo jurídico para que ele possa 

implementar meios de isolar essa 

influência em busca de uma atuação 

esperada pelas normas? A resposta talvez 

passe pela ideia de que o que se aprende 

nas teorias da graduação é diferente 

daquilo que será a rotina profissional e por 

isso não seja possível adiantar tais fatos ao 

estudante. 
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Mas, mais uma vez, a realidade mostra o 

inverso. 

 

Recentemente, o Supremo Tribunal 

Federal julgou improcedente a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 421923, 

ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, que questionava 

a validade do artigo 3º da Resolução 

11/2006 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e o parágrafo único do artigo 1º da 

Resolução 29/2008 do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP). Os artigos 

das citadas normas previam válida a 

contagem do tempo dos cursos de pós-

graduação para efeitos de cumprimento da 

exigência de três anos de prática de 

atividade jurídica. 

 

No voto vencedor o Ministro Edson Fachin 

destacou que “"Superou-se a imagem de 

uma prática desprovida de pré-

compreensões e de pressupostos: toda 

prática herda um conjunto de saberes 

teóricos que a tornam inteligível. ”, e 

acrescentou que “A obtenção dos títulos 

decorrente da formação continuada tende, 

em verdade, a privilegiar uma visão mais 

ampla da formação dos integrantes das 

variadas carreiras jurídicas".  

 

 
23 Presente em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.

asp?idConteudo=449106 . Acesso em 11 de agosto 

Percebe-se no voto vencedor a valorização 

do “saber teórico” na formação de um 

profissional, em especial a do Direito. Não 

se trata de uma decisão simples e é 

importante destacar que a discussão se 

deve ao aceite de curso de pós-graduação 

como contagem de atividade jurídica.  

 

Dessa forma, pensando nos futuros 

membros integrantes das magistraturas ou 

dos ministérios públicos o que o STF 

decidiu é que o que se ensina terá impacto 

sobre a atuação profissional a ponto de 

contar como atendimento aos quesitos 

constitucionais. Não se sustenta ao olhar da 

Suprema Corte o argumento de que seja 

dissociada prática e teoria.  

 

Esse caso é emblemático por reforçar a 

tese aqui defendida: o ensino destinado ao 

aluno da graduação deve estar preocupado 

com a realidade por interferir diretamente 

na qualidade do profissional que se quer 

formar. Ignorar que a rotina do Direito 

ultrapassa o emaranhado de normas legais 

e se estende por diversos outros campos, 

incluindo as ciências comportamentais 

daqueles que buscam por justiça, daqueles 

que acusam e defendem e daqueles que 

julgam, é fechar os olhos para a realidade 

exigida pelo ambiente jurídico. 

 

Ao retornar as ciências comportamentais 

fica a pergunta: em que disciplina da 

graduação em Direito esse tema é 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449106
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449106
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discutido? O futuro profissional saberá que 

lutará contra as influências desses fatores? 

Percebe-se, então, que o atual modelo de 

formação proposto aos cursos de Direito 

comete um erro ao ignorar a possibilidade 

de discussão da influência de fatores 

externos tão estudado pelas ciências 

comportamentais.  

Permitir ao estudante das ciências jurídicas 

entender que o arcabouço normativo é 

aplicado em um ambiente profissional que 

sofre influências de diversos fatores, 

proporcionará a chance ao profissional de 

uma visão diferenciada sobre seu ofício, 

inclusive de como poderá utilizar esse 

conhecimento em prol da busca por justiça.   

 

Se a função do ensino superior passa pela 

preparação do futuro profissional do 

Direito, logo não se espera que esse 

caminho seja trilhado sem alertar ao aluno 

o mundo de informação que existe além do 

conjunto de normas legais. Por vezes, a 

tomada de decisão passa por detalhes 

mínimos, mas perceptíveis, do 

comportamento humano.  

 

Para quem será um militante das relações 

humanas e seus conflitos usar as 

ferramentas já tão conhecidas das ciências 

comportamentais pode ser um diferencial 

na profissão. Não se fala aqui apenas das 

possibilidades de quem acusa, defende ou 

julga, mas de toda uma carreira que, tendo 

o ser humano e suas ações como essência, 

não pode deixar de estudar como as 

relações humanas ocorrem. 

 

CONCLUSÃO 

Os estudos sobre o comportamento 

humano estão se multiplicando e 

explicando como funciona a mente de um 

consumidor, de contratantes, de um 

criminoso, dos componentes de um júri, do 

julgador e de tantos outros atores que 

compõe os autos de um processo judicial. 

Mais ainda: os estudos mostram que 

fatores, vieses e tendências, afetam o 

comportamento humano e como é possível 

reduzir ou se imunizar de suas 

interferências. 

 

Ao profissional do Direito, que lidará com 

os atritos do convívio em sociedade, 

deveria ser permitido ter contato com esse 

campo de estudo tão dedicado a entender 

aquilo que as ciências jurídicas tentam 

regrar como forma de manter a civilidade 

necessária ao desenvolvimento da 

humanidade. 

 

As pesquisas demostram que ideologias 

políticas, preconceitos sociais, índice 

glicêmico e até um “jogar dados” pode 

influenciar nas decisões judiciais. Permitir 

que o futuro profissional, independente da 

carreira que seguir, possa refletir sobre isso 

antes de alcançar a rotina do ambiente 

judicial aparenta ser algo viável e 
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necessário ao que o Direito pretende 

contribuir na sociedade brasileira. 

 

Mas, a realidade é que, como se estivesse 

em uma bolha, os cursos de Direito, 

mesmo com a possibilidade de flexibilizar 

parte de sua grade curricular, não utilizam 

desses estudos na formação de seus alunos, 

fazendo com que o futuro profissional só 

descubra o que encontrará após a sua 

formatura. Isso feito o que se percebe é 

uma lacuna que será preenchida, se for, 

pelas tentativas e erros. O problema é que 

neste processo o erro pode custar caro a 

vida das pessoas e da própria sociedade. 
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