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ApresentAção

Cristina Alves

Coordenadora de Ensino da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Thiago Bottino

Coordenador da Graduação  

em Direito da FGV Direito Rio

Os verdadeiros burros e os falsos loucos

O mais esperto dos homens é aquele que, pelo menos no 
meu parecer, espontaneamente, uma vez por mês, no míni-
mo, se chama a si mesmo asno..., coisa que hoje em dia cons-
titui uma raridade inaudita. Outrora dizia-se do burro, pelo 
menos uma vez por ano, que ele o era, de facto; mas hoje... 
nada disso. E a tal ponto tudo hoje está mudado que, valha-
-me Deus!, não há maneira certa de distinguirmos o homem 

de talento do imbecil. Coisa que, naturalmente, obedece a 

um propósito.

Acabo de me lembrar, a propósito, de uma anedota espanho-
la. Coisa de dois séculos e meio passados dizia-se em Espa-
nha, quando os Franceses construíram o primeiro manicómio: 
«Fecharam num lugar à parte todos os seus doidos para nos 
fazerem acreditar que têm juízo». Os Espanhóis têm razão: 
quando fechamos os outros num manicómio, pretendemos 
demonstrar que estamos em nosso perfeito juízo. «X endoi-
deceu...; portanto nós temos o nosso juízo no seu lugar». Não; 
há tempos já que a conclusão não é lícita.

 
Fiodor Dostoievski, in “Diário de um Escritor” 
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PESQUISAR NO CAMPO DO DIREITO significa invadir o direito com a pes-

quisa. A invasão da pesquisa no campo do direito reveste-se de dificulda-

des quanto à inteligibilidade do que se pode extrair do estado da arte do 

direito e às aproximações e aos afastamentos possíveis que as múltiplas 

análises permitem. Os dois caminhos, o que se extrai e o que/como se ana-

lisa, sugerem uma apropriação dos domínios do direito numa perspectiva 

substantiva.

O curso de graduação da FGV Direito Rio incentiva a prática da inves-

tigação com vistas à apropriação do direito enquanto realidade a ser per-

manentemente enfrentada, à produção de conhecimentos em benefício 

do desenvolvimento de instituições e a interferências teóricas e práticas 

na vida social.

A FGV Direito Rio em prol da concretização de sua missão institucio-

nal tem investido em diferentes práticas de pesquisa.  O presente anuário 

reflete esse compromisso institucional, bem como a excelência e a quali-

dade da criação por parte de alunos e professores comprometidos com a 

investigação científica.

Desde o início da graduação em direito os alunos são contemplados 

com a participação em atividades de iniciação científica e atividades com-

plementares obrigatórias de pesquisa que desafiam o desenvolvimento 

de habilidades de investigação atravessadas por conhecimentos empíri-

cos do direito em suas diversas manifestações e sob diferentes olhares 

problematizadores.

O currículo do curso de graduação possui atividades de pesquisa 

obrigatórias, as Oficinas de Pesquisa. Através da supervisão de um pro-

fessor pesquisador e a orientação de assistentes acadêmicos, as Oficinas 

de Pesquisa desenvolvem habilidades de pesquisa em grupo e aproximam 

os alunos da graduação dos temas investigados pelos Centros de Pesqui-

sas da FGV Direito Rio. Ao longo de dois semestres letivos, divididos em 

pequenos grupos, em que os alunos de 3º e 4º período, respectivamente, 

elaboram um projeto de pesquisa e um artigo científico. Os resultados 

da pesquisa propriamente dita são apresentados a uma banca avaliadora 

composta por pesquisadores e/ou professores de outras instituições de 

ensino jurídico num evento denominado Jornada Jurídica. 

O Programa de Iniciação Científica da FGV Direito Rio com o objeti-

vo de revelar discentes com perfil acadêmico e científico alavanca a for-

mação de pesquisadores de excelência em diferentes áreas e temas do 

direito sob a ótica interdisciplinar do conhecimento. A iniciação científica 

destina-se aos alunos interessados na formação em pesquisa e é fomenta-

do por bolsas oferecidas pela própria instituição e pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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As produções textuais de ambas as atividades discentes de pesquisa 

são apresentadas neste Anuário de publicações da graduação e tomam o 

Direito a partir de contribuições teóricas de áreas da Economia, da Justi-

ça, da Tecnologia e do Meio ambiente, constituindo-se em tema fundante 

para a formação integral do bacharel. 

A ampliação do olhar sobre o direito, do desenvolvimento estético de 

intervenções na realidade e da postura ética na proposição de reformas 

em institutos e instituições, as práticas da pesquisa transformam sentidos, 

promovem tomadas de consciência e desencadeiam formações culturais 

diferenciadas no campo investigado.

Seguindo os princípios de visibilidade, de cooperação, de publicidade 

e de inovação, e também considerando o repertório conquistados pelas 

pesquisas realizadas, o Anuário de publicações da graduação abraça a 

produção dos alunos para oferecer à comunidade acadêmica os resulta-

dos de um projeto inovador na formação em Direito.

A liberdade de escolha

Realmente, se um dia de facto se descobrisse uma fórmula 
para todos os nossos desejos e caprichos — isto é, uma ex-
plicação do que é que eles dependem, por que leis se regem, 
como se desenvolvem, a que é que eles ambicionam num 
caso e noutro e por aí fora, isto é uma fórmula matemática 
exata — então, muito provavelmente, o homem deixaria ime-
diatamente de sentir desejo.

Pois quem aceitaria escolher por regras? Além disso, o ser 
humano seria imediatamente transformado numa peça de 
um órgão ou algo do género; o que é um homem sem dese-
jos, sem liberdade de desejo e de escolha, senão uma peça 
num órgão?

 
Fiodor Dostoievski, in “Cadernos do Subterrâneo” 
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o impActo de vieses cognitivos no processo 
decisório de tribunAis

Alessandra Corrêa Cid

Orientador: Leandro Molhano Ribeiro

resumo

Ao longo dos últimos anos, o campo da economia comportamental foi 

amplamente desenvolvido. Paralelamente, pesquisadores produziram es-

tudos em que identificaram a presença de vieses cognitivos no comporta-

mento de juízes. Este trabalho busca analisar esses estudos e desenvolver 

conclusões a respeito da relação entre o comportamento de juízes e os 

vieses cognitivos. Primeiro, é realizada uma introdução para apresentar 

os vieses cognitivos. Em seguida, são mostrados 33 vieses cognitivos, ma-

peados na literatura, que poderiam ser reproduzidos por juízes em seu 

trabalho. Também são descritos quatro vieses que poderiam ser identifi-

cados especificamente em situações de decisão legal em grupo, como em 

plenários. Posteriormente, são analisadas cinco mudanças provocadas por 

vieses cognitivos no processo decisório de tribunais. Por fim, são explora-

das possíveis formas de atenuar o efeito desses vieses. 
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

1. Revisão bibliográfica da literatura sobre vieses cognitivos no 

comportamento de juízes   

-  A revisão bibliográfica encontra-se na página 40 deste re-

latório.

2. Análise do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal 

(RISTF): tentativa de identificar situações em que ministros 

estariam sujeitos a vieses

-  A análise do RISTF revelou que não era possível identificar 

o que estava sendo procurado.

3. Pesquisa empírica: tentativa de identificar um viés relacionado 

à busca por informação nas decisões de Direito ambiental do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ)

-  No total, foram analisadas 45 decisões dos tribunais. Contu-

do, a análise dessas decisões revelou que não era possível 

identificar o viés buscado (a descrição do viés encontra-se 

na página 22 deste relatório).

4. Experimento: tentativa de identificar o viés de hindsight em 

simulações de situações enfrentadas por juízes e de observar 

a eficácia de uma ferramenta para controle de vieses 

-  A descrição do experimento encontra-se na página 66 des-

te relatório.

5. Artigo final sobre vieses cognitivos no comportamento de 

juízes

-  O artigo encontra-se na página 12 deste relatório.

2. resultAdos AlcAnçAdos

1. Produção de artigo final sobre vieses cognitivos no 

comportamento de juízes

- O artigo encontra-se na página 12 deste relatório. 

2. Produção de revisão bibliográfica

 - A revisão bibliográfica encontra-se na página 40 deste re-

latório.
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3. Identificação do viés hindsight bias no experimento realizado

-  A descrição do experimento encontra-se na página 94 des-

te relatório.

3. Artigo

1. introdução

Ao longo dos últimos anos, o campo da economia comportamental foi 

amplamente desenvolvido. Paralelamente, pesquisadores produziram es-

tudos em que identificaram a presença de vieses cognitivos no compor-

tamento de juízes. Contudo, ainda não há um artigo que mostre, em con-

junto, grande parte dos vieses cognitivos já estudados em relação a juízes. 

Além disso, poucos trabalhos tratam dos efeitos provocados por vieses 

cognitivos no processo decisório dos tribunais. Esta pesquisa pretende, 

então, preencher essa lacuna, analisando os estudos que identificaram vie-

ses no comportamento de juízes e desenvolvendo conclusões a respeito 

do impacto desses vieses nos tribunais.

Este trabalho exporá, primeiramente, o que são vieses cognitivos. Em 

seguida, analisará como se podem identificar esses vieses no comporta-

mento de juízes e, depois, quais são as possíveis mudanças provocadas 

por vieses cognitivos no processo decisório dos tribunais. Por fim, discu-

tirá o que pode ser feito em relação a mudanças indesejáveis provocadas 

por esses vieses.

2. o que são vieses cognitivos

A teoria de que agentes tomam decisões sob cognição limitada (“bounded 
rationality”) surgiu como contraponto a teorias que definem que indivídu-

os tomam decisões de maneira racional e lógica, como a expected utili-
ty theory1. Segundo a teoria de bounded rationality, seres humanos estão 

constantemente sujeitos a heurísticas e vieses em sua tomada de decisões.

De acordo com Daniel Kahneman, a forma como seres humanos pensam 

pode ser dividida em dois sistemas, “o sistema 1” e o “sistema 2”. Ao uti-

1  Kahneman (2011), p. 270.
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lizar o sistema 1, um indivíduo estaria mais propenso a adotar heurísticas 

e sofrer vieses. Segundo o autor, essa forma de pensar “opera de forma 

automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço e nenhum senso de 

controle voluntário”2. Esse sistema seria o responsável pelas primeiras im-

pressões e sentimentos que indivíduos têm sobre coisas novas. O sistema 

2, por sua vez, corresponderia a uma forma de pensar mais complexa, 

envolvendo mais atenção e cuidado por parte do indivíduo. Esse sistema 

muitas vezes produziria decisões que substituiriam ações intuitivas por 

parte do sistema 13. É possível distinguir duas teorias que justificam o fato 

de o cérebro humano estar sujeito a essas heurísticas e vieses. A primeira 

teoria defende que indivíduos utilizam heurísticas em razão da capacidade 

limitada do seu cérebro de processar e armazenar informações4. Assim, 

as pessoas não teriam outra escolha a não ser utilizar heurísticas frente 

a determinadas decisões. A segunda teoria defende que heurísticas são 

utilizadas em virtude da impossibilidade, em face de uma decisão, de iden-

tificar e analisar todas as informações e opções de escolha relativas a ela. 

Desse modo, alguns dos problemas enfrentados por seres humanos no seu 

dia a dia não permitiriam uma análise lógica como a que é feita em diver-

sos ramos da economia, de modo que seria necessário utilizar heurísticas5. 

Apesar da diferença entre ambas as teorias, é possível identificar um ele-

mento comum entre elas: as duas mostram que vieses e heurísticas são 

inevitavelmente reproduzidos no comportamento humano, de modo que 

todos poderiam estar sujeitos a eles. Adotando-se essa premissa, questio-

na-se se juízes também seriam afetados por vieses durante o seu trabalho 

e, caso isso ocorra, quais seriam os efeitos desses vieses no processo de-

cisório de tribunais.

Ao longo dos últimos anos, foi desenvolvida uma vasta gama de tra-

balhos acadêmicos indicando a existência de vieses cognitivos no com-

portamento de juízes. Grande parte desses vieses foi identificada em 

experimentos realizados com estudantes ou juízes em horas vagas6. Há 

pouquíssimos casos de vieses testados de maneira empírica, em razão da 

dificuldade de identificar a influência específica de um viés em um ambien-

te onde o juiz ou ministro está sendo influenciado por diferentes variáveis. 

Em experimentos, é possível controlar essas variáveis, de modo que gran-

de parte da resposta de juízes pode ser atribuída à influência do viés em 

questão. A seguir, serão descritos 33 vieses que poderiam ser reproduzi-

dos por juízes em seu trabalho. Em seguida, serão descritos quatro vieses 

2  Kahneman (2011), p. 20-2.

3  Idem.

4  Gigerenzer (2000), p. 2. Ver mais em Sunstein (2000).

5  Idem. Ver mais em Simon (1990) e Gigerenzer (2001).

6  Consta, no anexo I deste relatório, a descrição de experimentos já realizados 
para identificar esses 37 vieses. 
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que poderiam ser identificados especificamente em situações de decisão 

legal em grupo, como em plenários7.Vieses individuais

• “Category-bound thinking”: a partir desse viés, o punishable merit8 
atribuído por juízes a determinados comportamentos tenderia a 

ser consistente em uma mesma categoria de casos, porém 

inconsistente comparando-se esse caso a casos de outras 

categorias. Assim, juízes limitariam seu julgamento a uma categoria 

de casos que estão discutindo e não utilizariam casos de diferentes 

campos do Direito como referência9.“The translation problem”: ao 

avaliar crimes sobre os quais o sistema jurídico exige que a 

condenação seja convertida em “valores jurídicos”, como penas 

monetárias ou multas, juízes utilizariam fatores diferentes para 

converter seu julgamento para esses valores. Alguns valores 

jurídicos potencialmente utilizados seriam a experiência pessoal ou 

considerações, na descrição de um caso, tidas como irrelevantes 

para seu julgamento10. Ancoragem: ao determinar valores 

numéricos, juízes poderiam ser influenciados por números com os 

quais tiveram contato previamente, mesmo que esses valores 

sejam aleatórios e não estejam no contexto da decisão11. Esses 

valores funcionariam como âncoras no julgamento do juiz, de 

modo que o valor constante na decisão final tenderá a estar mais 

próximo do valor da âncora. “Framing”: a “expected utility theory” 

é uma tese que explica a tomada de decisão de indivíduos com 

base na lógica e na racionalidade12. A “prospect theory” foi 

desenvolvida como uma tese alternativa a ela, em uma tentativa de 

descrever de maneira mais precisa como se tomam decisões13. 

Alguns pressupostos da “prospect theory” são: i) as pessoas 

analisam suas opções a partir de noções de “perdas” ou “ganhos”, 

e não de valores monetários14; ii) a referência de “perda” ou “ganho” 

para as pessoas é o status quo15; iii) as preferências dos indivíduos 

em relação a risco tendem a se reverter quando elas enfrentam 

7  Este relatório limitou-se a estudos que abordassem vieses especificamente re-
produzidos por juízes em situação de tomada de decisão, contudo é razoável es-
perar que juízes também estejam sujeitos a vieses retratados na literatura geral de 
bounded rationality, mas não na literatura que trata de magistrados. 

8  Sunstein, Kahneman, Schkade, Ritov (2001), p. 2-27.

9  Idem.

10  Idem.

11  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 787-94.

12  Kahneman (2011), p. 270.

13  Guthrie (2002), p. 1116-9.

14  Kahneman (2011), p. 310-21.

15  Guthrie (2002), p. 1116-9.
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baixas probabilidade de ganhos ou perdas16,17; iv) indivíduos tendem 

a atribuir maior peso para perdas do que para ganhos da mesma 

magnitude18; v) indivíduos tendem a supervalorizar certezas em 

contraste com situações que apresentam mais risco19. Os 

pressupostos da “prospect theory” implicam no viés de “framing” 

que os juízes podem sofrer. A partir dele, juízes classificariam suas 

alternativas de decisão como potenciais ganhos ou perdas, e essa 

classificação afetaria o modo como o magistrado percebe a decisão 

e se dispõe a correr riscos20. Guthrie21 afirma que esse viés pode ter 

especial impacto em situações nas quais juízes participam 

ativamente do processo de decisão das partes quanto a um acordo, 

na medida em que o modo como percebem as alternativas 

enfrentadas pelas partes pode enviesar sua influência sobre as 

partes no momento de decisão sobre o acordo. “Hindsight bias”22: 

os juízes superestimariam a sua própria capacidade, e a de outras 

pessoas, de prever o acontecimento de um evento cujo resultado 

já saibam23. Isso aconteceria pois, ao saber do acontecimento de 

um evento, um juiz atualizaria sua percepção sobre a probabilidade 

de esse evento acontecer, tornado essa probabilidade maior. 

Contudo, no momento em que tivesse de analisar qual percepção 

uma pessoa deveria ter tido antes de esse evento acontecer, ele se 

basearia na probabilidade atualizada de o evento acontecer, 

ignorando antes do fato o leque de informação em relação à 

probabilidade ser mais limitado24. “Representativeness heuristic”: 

esse viés faria que os juízes, ao realizar julgamentos de 

16  Idem.

17  O pressuposto “iii” dessa teoria deu origem ao “fourfold pattern”, que descreve 
o comportamento de indivíduos diante de acordos em quatro cenários diferentes: a) 
Diante de alta probabilidade de ganhar uma grande quantia de dinheiro, o indivíduo 
estará adverso a se submeter a riscos e disposto a aceitar um acordo certo em que 
ganhará uma quantia menor; b) Diante de alta probabilidade de perder uma grande 
quantia de dinheiro, o indivíduo estará propenso a tomar riscos e não aceitará um 
acordo certo em que perderia uma quantia menor; c) Diante de baixa probabilidade 
de ganhar uma grande quantia de dinheiro, o indivíduo estará propenso a tomar 
riscos e não aceitará um acordo certo em que ganharia uma quantia menor de di-
nheiro; d) Diante de baixa probabilidade de perder uma grande quantia de dinheiro, 
o indivíduo estará adverso a tomar riscos e disposto a aceitar um acordo certo em 
que perderá uma quantia menor de dinheiro. Fonte: Kahneman (2011), p. 310-1.

18  Guthrie (2002), p. 1116-9.

19  Idem.

20  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 794-9.

21  Idem.

22  No Anexo II deste relatório, encontra-se um experimento realizado com o obje-
tivo de identificar a influência desse viés. 

23  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 799-805.

24  Idem.
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probabilidade, “baseassem seu julgamento no quanto a evidência 

sendo analisada representa sua categoria”. Assim, se a evidência a 

ser julgada “parece ou é semelhante à categoria”, juízes julgariam 

que a probabilidade de ela fazer parte daquela categoria é alta. O 

mesmo valeria para o contrário25.Viés egocêntrico: a partir desse 

viés, juízes teriam uma tendência a fazer análises sobre eles 

próprios de modo egocêntrico. Assim, eles considerariam que 

possuem características ou realizam atividades de maneira superior 

a outras pessoas26. Efeitos de contraste: em uma situação na qual 

um juiz tivesse de escolher entre determinadas opções, a adição de 

uma alternativa pior a esse conjunto de opções não deveria fazer 

que a preferência do juiz mudasse em relação às outras opções. 

Contudo, o viés do contraste faria que a adição dessa nova 

alternativa mudasse a opinião do juiz em relação a essas outras 

opções, de modo que algumas passassem a parecer muito melhores 

ou piores27.“Imaging the numerator”: ao enfrentar uma situação 

envolvendo informações estatísticas ou atuariais, os juízes muitas 

vezes realizariam análises de forma intuitiva28. Uma dessas análises, 

nomeada “imaging the numerator”, consistiria no fato de que juízes 

veriam de maneira diferente duas situações com probabilidades 

iguais, caso o número base das duas fosse diferente. Por exemplo, 

mesmo que a probabilidade de algo acontecer em situações nas 

quais as chances são 1 de 10 ou 10 de 100, juízes considerariam que 

as chances de 10 em 100 acontecer são maiores. “Conjunction 
Effects”: os juízes, ao pensar de maneira intuitiva em análises 

estatísticas, violariam duas “regras de lógica” (“conjunction rules”). 

Essas regras seriam: i) “se A faz parte de B, então a probabilidade 

de A ser verdade não pode ser maior que a probabilidade de B ser 

verdade”; ii) “a probabilidade de A e B serem verdade não pode ser 

maior que a probabilidade de A ser verdade isoladamente ou de B 

ser verdade isoladamente”29.  “Status quo bias”: os juízes teriam 

uma tendência a preferir manter as coisas do modo como estão, ou 

seja, eles teriam uma tendência a manter o “status quo”. Uma 

possível razão para essa tendência seria um “custo de 

arrependimento” que os juízes sentiriam ao optar por uma 

alternativa diferente do status quo e essa alternativa ter resultados 

ruins30. Ao decidir casos, a referência de status quo estaria no 

25  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 805-11.

26  Idem.

27  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 3-9.

28  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 9-13.

29  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 13-8.

30  Zamir, Ritov (2012), p. 5-12.
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estado de coisas antes do julgamento. Assim, conceder algum tipo 

de prêmio para qualquer das partes no processo seria visto como 

uma maneira de alterar o status quo31. “Narrow bracketing”32: os 

juízes, ao analisar diversos casos seguidamente, tenderiam a tomar 

decisões que mantêm o status quo daquela situação. Essa tendência 

poderia ser interrompida a partir de intervalos, como para 

refeições33. Uma possível explicação para essa tendência seria o 

fato de juízes verem as decisões tomadas em um determinado 

intervalo de tempo como um bloco, em que se espera ver uma 

determinada distribuição de casos34. Assim, os juízes evitariam 

tomar determinados tipos de decisões por acreditarem não ser 

possível uma distribuição de casos dessa maneira35. “Estratégias 

para processar informações”: as decisões tomadas por juízes 

poderiam ser afetadas pelas emoções que estiverem sentido no 

momento de analisar as informações do caso e decidir36. Isso 

aconteceria considerando-se que algumas emoções alterariam a 

percepção dos juízes sobre como devem analisar as informações 

em mãos. Assim, se um juiz sentisse, por exemplo, uma emoção 

relacionada à certeza, como raiva ou felicidade, tenderia a analisar 

não tão aprofundadamente as informações do caso, pois sentiria 

mais certeza sobre sua decisão37.“Mood congruency effect”: o 

humor de um juiz poderia afetar suas decisões, de modo que 

tenderia a tomar decisões que se alinhassem ao seu humor38. Se um 

juiz estivesse com um humor ruim, por exemplo, ele tenderia a 

interpretar as informações de um caso de maneira mais negativa e 

também tomaria uma decisão mais negativa. Isso aconteceria 

considerando-se que o humor do juiz estaria mais disponível para 

ele no momento de decidir casos39. “The anticipation of future 
emotions”: ao considerar a tomada de uma decisão, juízes 

antecipariam os efeitos emocionais dessa decisão neles mesmos e 

em outras pessoas40. Essa análise afetaria sua disposição para 

31  Teichman, Zamir (2013), p. 11-2.

32  Benforado (2015), p. 157-82.

33  Danziger, Levav, Avnaim-Pesso (2011), p. 1-4.

34  É possível relacionar esse viés com o teste de coerência que Sunstein et al. 
chamam de “Judgment Reversals”. Segundo os autores, juízes julgariam de modo 
diferente casos que analisassem isoladamente e casos que julgassem em conjunto 
com outros. Ver mais em: Sunstein, Kahneman, Schkade, Ritov (2001), p. 2-27.

35  Benforado (2015), p. 157-82.

36  Feigenson (2009), p. 46-51.

37  Idem.

38  Idem.

39  Idem.

40  Feigenson (2009), p. 54-5.
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tomar aquela decisão41. Assim, caso a emoção fosse negativa, o juiz 

teria uma disposição menor a tomar aquela decisão e vice-versa.  

“Feedback loops”: certas características de um caso poderiam 

gerar determinada emoção em um juiz42. Contudo, essa mesma 

emoção gerada por uma característica inicial do caso poderia 

afetar o modo como o juiz percebe outras características do caso, 

o que criaria um “loop” de emoções no caso43.“Simultaneous 
emotion effects of different types”44: como demonstrado 

anteriormente, emoções podem afetar o julgamento de juízes de 

diversas maneiras45. Contudo, isso poderia acontecer não só de 

modo individual, como também simultaneamente. Assim, uma 

mesma decisão seria afetada por mais de uma emoção46.“Viés de 

omissão”47: juízes teriam uma tendência a reagir de maneira 

diferente diante de uma ação ou de uma omissão pelas partes de 

um caso. Eles interpretariam de maneira mais positiva uma ação 

que leva a um resultado desejável do que uma omissão que leva a 

um resultado desejável. Entretanto, eles também interpretariam de 

maneira mais negativa uma ação que leva a um resultado indesejável 

do que uma omissão que leva a um resultado indesejável48.

Preconceito racial: juízes tomariam decisões diferentes para casos 

semelhantes levando em consideração a cor da pele das pessoas. 

Assim, o fato de uma das partes ser negra ou branca afetaria as 

decisões dos juízes49. “Apologies and terror management”50: um 

juiz poderia ser impactado pelo pedido de desculpas de um réu, de 

modo que, para decidir o caso, levaria em consideração não só os 

fatos e a lei, mas também esse pedido de desculpas51. Um juiz 

também poderia ser afetado pelo efeito do “terror management”. 
Segundo a teoria, esse fenômeno consistiria no fato de que “quando 

as pessoas contemplam a sua mortalidade, elas tendem a tomar 

decisões que reforçam valores culturais profundamente arraigados, 

41  Idem.

42  Feigenson (2009), p. 52-3

43  Idem.

44  Feigenson (2009), p. 53.

45  As maneiras como emoções podem afetar o julgamento de juízes foram de-
monstradas nos itens 1.13; 1.14; 1.15; e 1.16. 

46  Feigenson (2009), p. 53.

47  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1241-5.

48  Idem.

49  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1245-8.

50  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1248-56.

51  Idem.
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como um meio de se defender”52. Assim, o “terror management” 
funcionaria também como um viés, alterando a percepção do juiz 

sobre o caso. “The story model and coherence based reasoning”53: 

o “story model” indicaria que o “processo cognitivo mais importante 

na determinação de fatos em um processo”54 é a construção, pelo 

juiz, de um história a partir dos fatos, evidências e argumentos 

apresentados no processo. Assim, o resultado final do processo 

dependeria mais da narrativa formada e menos de fatores como a 

ordem de apresentação pelas partes no tribunal55. Uma história 

seria formada a partir de três fatores: “as evidências apresentadas 

no processo, o conhecimento sobre eventos similares ao que está 

sendo debatido e as noções gerais do que constitui uma história 

completa”56. No caso de, no processo, estarem sendo apresentadas 

duas narrativas diferentes, seria escolhida a que fosse mais 

coerente e explicasse melhor todas as evidências apresentadas no 

processo. Dois fatores contribuiriam para que uma história fosse 

coerente: i) “a história não conter contradições internas ou faltar 

elementos”57; ii) a história estar de acordo com as crenças do juiz 

sobre “o mundo físico, as motivações e o comportamento das 

pessoas”58. Informações irrelevantes59: durante um processo, 

decide-se que muitas informações não podem contribuir para a 

decisão daquele caso. Contudo, como o juiz já teve acesso àquela 

informação, seu julgamento poderia, mesmo assim, ser afetado por 

ela60. Isso aconteceria em virtude de novas informações afetarem 

diretamente “o modo como as pessoas processam e armazenam 

fatos e crenças”61. Acredita-se que a própria proibição de levar 

aquela informação em conta pode fazer que um juiz queira utilizá-

la mais ainda62. O juiz poderia ter seu julgamento afetado por novas 

informações de três modos63: i) o juiz sabe que deve ignorar a 

informação, mas escolhe levá-la em consideração; ii) o juiz tenta 

não levar a informação em consideração, mas não consegue evitar 

52  Ibidem.

53  Teichman, Zamir (2013), p. 4-6.

54  Idem.

55  Idem.

56  Idem.

57  Idem.

58  Idem.

59  Teichman, Zamir (2013), p. 8-10

60  Idem.

61  Wistrich, Guthrie, Rachlinski (2005).

62  Brehm (1966) apud Wistrich, Guthrie, Rachlinski (2005), p. 1261.

63  Idem.
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considerá-la; iii) o juiz não quer levar a informação em consideração, 

acredita que conseguiu ignorá-la durante sua deliberação, mas a 

informação mesmo assim afeta seu julgamento. “Simulation 
heuristic”64: juízes teriam uma tendência maior a basear sua decisão 

em uma evidência estatística nos casos em que considerem mais 

difícil imaginar uma explicação alternativa para o acontecimento 

que também seja compatível com aquela evidência65. Assim, a 

facilidade com que um juiz imagina cenários relacionados àquela 

decisão seria um fator determinante no uso de evidências 

estatísticas por juízes. “Cultural cognition”: “Cultural cognition” 

consistiria no fato de juízes terem seus julgamentos afetados, sem 

que percebessem, por características de sua personalidade. Assim, 

juízes diferentes poderiam ter conclusões diferentes até mesmo 

sobre casos aparentemente objetivos, já que traços de sua 

personalidade os levariam a perceber os mesmos fatos de modo 

diferente66. Essas características funcionariam como “óculos com 

tinta, filtrando para fora alguns detalhes e colocando outros em 

seu foco”67. São inúmeras as características pessoais de cada juiz 

que podem levar a isso, porém alguns exemplos são seu gênero, 

sua posição política e sua religião68. “Camera perspective bias”: o 

“Camera perspective bias” faria que o ângulo sob o qual um vídeo 

foi filmado afetasse a opinião de juízes sobre o comportamento 

das pessoas presentes no vídeo69. Juízes tenderiam a compreender 

melhor o comportamento da pessoa que está sob a perspectiva da 

câmera, atribuindo suas atitudes a “exigências e limitações do 

contexto em que ela estava”70. Contrariamente, quando juízes 

assistem a um vídeo sob a perspectiva de um observador externo, 

e não da pessoa filmada, eles tenderiam a atribuir a atitude das 

pessoas no vídeo à sua “disposição e caráter”71, e não a exigências 

do contexto. Desse modo, uma evidência apresentada na forma de 

vídeo poderia afetar o modo como o juiz entende essa prova e, 

consequentemente, contribuiria para o resultado do julgamento. 

“Weight bias”: o peso de uma pessoa ou de um objeto poderiam 

influenciar julgamentos, na medida em que juízes “sentissem o 

64  Teichman, Zamir (2013), p. 19.

65  Niedermeier, Messé (1999) apud Teichman, Zamir (2013), p. 19.

66  Benforado (2015), p. 96-7; p. 160-5.

67  Idem.

68  Idem.

69  Benforado (2015), p. 157-82.

70  Idem.

71  Idem.
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peso”72. Uma testemunha obesa, por exemplo, poderia fazer que 

um caso fosse julgado de maneira mais rígida ou cautelosa73. 

Entretanto, segurar uma pasta contendo um processo muito 

pesado também poderia fazer que juízes “sentissem o peso” 

daquele caso e, portanto, o julgassem de maneira diferente74. 

“Ability to search for information”: o modo como juízes buscam e 

interpretam informações seria enviesado por crenças posteriores. 

Assim, ao buscar dados ou outras informações, juízes procurariam 

o que mais estivesse de acordo com sua opinião. A pesquisa 

funcionaria, então, como um meio de embasar uma opinião já 

formada, e não como um modo de procurar novas informações de 

ambos os lados, para decidir de maneira mais informada. Do 

mesmo modo, opiniões preconcebidas de juízes poderiam afetar 

sua interpretação sobre informações já trazidas nos casos75.“Warmth 
bias”: o fato de um ambiente estar com temperatura elevada 

poderia afetar a decisão de juízes. Sugere-se que a temperatura 

maior, tanto dentro do tribunal quanto na rua onde se localiza o 

tribunal, faria que os tomadores de decisão tivessem uma tendência 

mais generosa76, a qual se concretizaria de diversas maneiras, 

como aceitar mais facilmente a opinião de outras pessoas, 

concordando com as decisões e determinações de outros órgãos 

estatais, exigindo fianças menores ou aceitando pedidos de 

liberdade condicional. Esses mesmos efeitos poderiam ser 

provocados por objetos que transmitam uma sensação de calor, 

como um copo de chá quente, ou pela quantidade de roupas que o 

juiz está utilizando no momento77. “Cleanliness”:  sensações de nojo 

poderiam fazer que juízes decidissem de maneira mais severa78. 

Essa sensação poderia ser provocada por odores na sala de 

audiência, pela aparência de uma das partes ou de uma testemunha 

ou por uma descrição feita pelo advogado ou pelas partes79. “What 
you see is all there is”: esse viés faria que juízes tomassem decisões 

intuitivas, mesmo com pouca evidência que embasasse sua 

conclusão80. Isso aconteceria porque o cérebro estaria mais 

preocupado em formar uma história coerente para aquela situação 

72  Benforado (2010), p. 1198-209.

73  Idem.

74  Idem.

75  Benforado (2015), p. 157-82.

76  Benforado (2010), p. 1196-207.

77  Idem.

78  Benforado (2010), p. 1199-210.

79  Idem.

80  Kahneman (2011), p. 85-8.
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do que tomar a decisão mais informada possível81. Assim, em 

muitas ocasiões, juízes tomariam decisões intuitivas, pois seu 

cérebro formou uma história coerente para aquela escolha, mesmo 

que com pouca evidência para embasá-la. “Base rates”: consideram-

se “causal base rates” aquelas que demonstram uma relação de 

causalidade entre um cenário e determinada estatística, explicando, 

assim, que a probabilidade de um cenário acontecer seria maior do 

que a possibilidade de outro cenário ter acontecido82. “Statistical 
base rates”, por sua vez, não demostrariam essa relação de 

causalidade direita, apesar de o teorema de Bayes permitir que as 

informações conferidas sejam utilizadas no cálculo da probabilidade 

de certo cenário ter acontecido83. Ao analisar casos que contenham 

informações estatísticas, juízes teriam facilidade em compreender 

matematicamente como “causal base rates” se aplicam aos casos 

em análise, mas teriam dificuldade em compreender a aplicação de 

“statistical base rates”. Isso aconteceria porque “causal base rates” 

são tratadas como “informações sobre o caso em particular e são 

facilmente combinadas com outras informações específicas do 

caso”84, enquanto “statistical base rates” são geralmente 

“subutilizadas ou às vezes completamente ignoradas, quando 

estão disponíveis informações específicas sobre o caso em 

questão”85. “Illusory correlation”: “Illusory correlations” seriam 

avaliações de correlação determinadas de maneira enviesada 

devido à “availability heuristic”86. A “availability heuristic” faria que 

juízes superestimassem a frequência com que dois eventos, que 

consideram relacionados e prováveis de acontecer separadamente, 

acontecessem em conjunto87.“Anti-inference bias”: esse viés 

consistiria em uma “desinclinação de juízes a basear sua decisão de 

responsabilização em evidências que não sejam diretas”88. Essa 

resistência a basear suas decisões em provas circunstanciais faria 

que juízes desrespeitassem regras que determinam que devem 

utilizar esse tipo de prova para análise dos casos89. 

81  Idem.

82  Tversky, Kahneman (1981), p. 155-6.

83 Idem.

84  Kahneman (2011), p. 167-8.

85  Idem.

86  Kahneman (2011), p. 426-7.

87  Idem.

88  Zamir, Ritov, Teichman (2014), p. 196-204.

89  Idem.
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2.1. Vieses desenvolvidos em grupo

Ampliação de vieses individuais90: debates em grupos amplificariam vieses 

cognitivos de indivíduos desse mesmo grupo. Isso aconteceria pois, ao 

ouvir indivíduos expressando opiniões enviesadas, os membros do grupo 

teriam uma tendência a sofrer: i) “pressão informativa”91: acreditariam que 

essa opinião faz sentido, mesmo estando enviesada, pelo fato de mais de 

uma pessoa estar cometendo esse mesmo erro cognitivo92; ii) “influência 

social”93: ficariam constrangidos em dizer sua opinião verdadeira, mesmo 

que as já expressadas sejam claramente enviesadas, na medida em que 

poderia ser muito criticada pelos outros. Assim, esses dois fatores leva-

riam indivíduos a expressar menos a sua opinião em grupos e a concor-

dar mais com opiniões já declaradas, mesmo que enviesadas. “Cascatas”94: 

cascatas seriam o processo em que “pessoas influenciam umas às outras, 

de tal maneira que participantes ignoram seu conhecimento prévio e pas-

sam a creditar em julgamentos publicamente feitos por outras pessoas”95. 

Sunstein e Hastie96 afirmam que grupos poderiam ser suscetíveis a três 

tipos de cascatas: a informacional, a reputacional e a de disponibilidade. A 

cascata informacional ocorre quando membros de um grupo tenderiam a 

não expressar todas as informações de que têm conhecimento, por medo 

de ela não se encaixar com o que já foi dito anteriormente. Assim, ao de-

cidir se expressam ou não o seu conhecimento, indivíduos seriam guiados 

pelos que foi dito anteriormente por outros. Isso aconteceria mesmo que 

eles acreditassem que essa informação poderia, ao final, levar a uma de-

cisão melhor por parte do grupo. A cascata reputacional ocorre quando 

membros de um grupo tenderiam a não expressar sua real opinião, por 

medo de críticas que pudessem ser feitas a ela. Assim, o problema “não é 

que membros de um grupo são influenciados pela informação contida na 

fala de seus antecessores, mas eles não querem enfrentar uma desapro-

vação pública”97. A cascata de disponibilidade ocorre quando membros 

de um grupo poderiam estar com um evento recente em mente, de modo 

que sua análise sobre a probabilidade de outro acontecer seria enviesada. 

Os membros do próprio grupo podem contar uns para os outros sobre 

esse acontecimento ou cada um por ter tido contato por fontes exter-

90  Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

91  Idem.

92  Nas palavras dos autores, “If most people make them, maybe they are not er-
rors at all”. Fonte: Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

93  Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

94  Sunstein, Hastie (2015), p. 9-12.

95  Idem.

96  Idem.

97  Idem.  
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nas. Independentemente da maneira em que se deu esse contato, o fato 

de muitos membros do grupo estarem sujeito a esse viés levaria a uma 

decisão enviesada pelo grupo98. Polarização do grupo: sob determinadas 

circunstâncias, poderia haver a polarização da opinião de um grupo sobre 

fatos ou valores99. Em relação a decisões que envolvem risco, a circuns-

tância necessária seria mais da metade dos membros do grupo serem pro-

pensos a assumir riscos100. Existiriam três explicações para esse fenômeno 

de polarização: i) Em discussões, as pessoas tenderiam a responder aos 

argumentos iniciais, de modo que a discussão se centraria ao redor de 

argumentos como esse ou semelhantes, fazendo que “estatisticamente, 

os argumentos favorecendo a posição inicial sejam mais numerosos do 

que aqueles apontando em outras direções e até argumentos antigos, 

quando repetidos, aumentem a crença no que foi dito”101; ii) As pessoas 

adequariam suas posições de modo que não sofressem reprovação so-

cial por terem uma opinião diferente do restante da maioria das pessoas 

do grupo102; iii) Um indivíduo, ao perceber que outros compartilham sua 

mesma opinião, aumentaria sua confiança em relação a essa posição. Essa 

confiança faria que esse indivíduo migrasse para posições mais extremas 

em relação àquela opinião103. Em um grupo que compartilha opiniões pa-

recidas, esse fenômeno faria que a opinião do grupo em geral se tornasse 

mais polarizada. “Common knowledge effect”104: o “common knowledge 
effect” faria que “informações compartilhadas por todos os membros de 

um grupo tenham mais influência em julgamentos do grupo do que infor-

mações compartilhadas por somente alguns membros do grupo”105. Esse 

efeito geraria as “hidden profiles”, que consistiriam em decisões ótimas às 

quais um grupo poderia chegar, caso não valorizasse mais informações 

compartilhadas por todo o grupo. Essas decisões acontecem quando as 

informações que somente alguns indivíduos possuem são tão importantes 

que, em conjunto, levariam a uma conclusão diferente.

Além dos estudos descritos acima, é possível também identificar pes-

quisas em que se analisou, no cérebro de magistrados, como ocorre o pro-

cesso de tomada de decisão e como vieses cognitivos, como os descritos 

na literatura acima, podem ser desenvolvidos nesse processo. Simplifica-

damente, a teoria de Brocas e Carillo106 é de que a tomada de decisão por 

98  Idem.

99  Sunstein, Hastie (2015), p. 12-4.

100  Idem.

101 Idem.

102  Idem.

103  Idem.

104  Sunstein, Hastie (2015), p. 12-9.

105  Idem.

106  Brocas, Carillo (2012), p. 3-16.
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um juiz funcionaria da seguinte maneira107: i) o sistema sensorial coletaria 

a informação sobre o que deve ser decidido e as opções existentes; ii) es-

sas informações seriam interpretadas pelo sistema de decisão do cérebro, 

de modo que diferentes níveis de “threshold” e de conexões de sinapses 

seriam ativados; iii) um neurônio será ativado dependendo da “força” com 

que a atividade anterior acontecer. A decisão tomada será a decisão cor-

respondente ao maior nível de atividade dos neurônios. Os vieses seriam 

formados no cérebro no momento “ii”, em que a mensagem é interpreta-

da. Isso aconteceria porque a interpretação por parte do cérebro faria que 

a mensagem perdesse seu caráter objetivo. Schleim et al.108 também ana-

lisaram a tomada de decisão no cérebro de juízes. Os autores utilizaram 

imagens de ressonância magnética para mostrar que indivíduos utilizam 

as mesmas partes do cérebro109 para realizar julgamentos morais e legais. 

Eles chegaram a essa conclusão ao apresentar histórias de dilemas morais 

e legais para advogados e acadêmicos e observar as partes do cérebro 

ativadas durante esses dilemas. 

3. o impActo de vieses cognitivos no processo 
decisório

A literatura descrita acima indica diversos possíveis vieses sofridos por 

juízes e como poderiam ser formados em seus cérebros. Se juízes de fato 

sofrem ao menos algum desses vieses, é necessário avaliar como esses 

vieses podem impactar o processo decisório de tribunais, ou seja, quais 

mudanças efetivas poderiam ser provocadas pela reprodução desses vie-

ses. É possível identificar no mínimo cinco possíveis mudanças produzidas 

por vieses cognitivos: a) decisões proferidas de modo diferente do que 

teriam sido caso o juiz não tivesse sido influenciado por um viés; b) dimi-

nuição no tempo de tomada de decisão; c) maior previsibilidade em rela-

ção ao resultado de algumas decisões; d) mudança na taxa de reversão de 

casos em segunda instância; e) decisões mais próximas das tomadas por 

pessoas em seu dia a dia. 

A seguir, serão analisadas essas mudanças. 

107  Essa teoria pode ser relacionada à teoria de “divisive normalization” de Louie, 
Khaw e Glimcher (2013).

108  Schleim et al. (2011), p. 2-9.

109  Os autores afirmam que as partes do cérebro mais utilizadas para esses jul-
gamentos são: “dorsomedial prefrontal cortex”, “precuneus” e “left temporo-parital 
junction”. Contudo, eles ressaltam que a tomada de decisão relacionada a aspectos 
legais ativou mais o “left dorsolateral prefrontal cortex”, o que, segundo eles, sugere 
que “decisões legais foram tomadas com base em regras explícitas e menos intuitiva 
do que decisões morais”. 
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3.1. decisões diferentes

As definições dos vieses cognitivos presentes na última sessão permitem 

concluir que vieses poderiam levar os magistrados a decisões diferentes 

do que teriam tido caso estivessem em uma situação em que sua cognição 

não fosse limitada. Essa possível mudança nas decisões gera três pontos 

importantes para discussão. 

O primeiro ponto é o fato de essa mudança poder gerar decisões in-

justas para uma das partes. Isso poderia acontecer porque o juiz basearia 

sua decisão em uma perspectiva provocada pelo viés, que não indicaria 

nada sobre qual das partes tem verdadeiramente razão. Um fenômeno 

que mostra isso é o camera perspective bias. Esse viés faria que o juiz ti-

vesse percepções diferentes em relação ao comportamento das partes em 

um vídeo caso a filmagem tenha ocorrido sob ângulos diferentes. Dessa 

maneira, apesar de o ângulo de filmagem não indicar nada sobre a con-

duta da pessoa, poderia fazer que o juiz considerasse que um indivíduo é 

mais culpado de determinada acusação do que outro com um comporta-

mento semelhante. Assim, esse fenômeno pode não só criar tratamentos 

injustamente diferentes para dois indivíduos em situações semelhantes, 

como também pode levar a condenações equivocadas. 

O segundo ponto importante a ser discutido é o fato de mudanças 

nas decisões poderem permitir que juízes sejam manipulados por outros 

indivíduos, como advogados ou desembargadores tomando uma decisão 

em grupo110. Desse modo, outros atores poderiam se aproveitar desses 

instrumentos para manipular juízes a tomar decisões com base no modo 

como seu cérebro foi levado a pensar naquela circunstância, e não com 

base em suas reais preferências, isto é, as preferências que esses juízes 

110  Esse ponto pode ser relevante para situações além do campo jurídico, como 
o legislativo. Em 6 de abril de 2016, foi a público uma lista de Eduardo Cunha que 
revelava a ordem de votação do impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com a 
organização dessa lista, os estados do Nordeste seriam os último a votar. Especu-
lou-se que isso teria sido decidido em razão de o Nordeste ser a região com mais 
congressistas posicionados a favor de Dilma. A região Sul, primeira a votar, seria a 
região com mais críticos à presidente. Caso isso seja verdade, é possível identificar 
uma possível manipulação, por parte de Cunha, nos termos descritos por Sunstein 
e Hastie (2015) ao tratar de cascatas informacionais. Segundo os autores, membros 
de um grupo tenderiam a não expressar a sua real opinião, por medo de possíveis 
críticas, de modo que reforçariam opiniões já ditas por outros membros do grupo na 
discussão. Assim, esse viés identificado na literatura poderia servir de base para a 
crítica de que Eduardo Cunha teria possivelmente manipulado a ordem de votação 
para que congressistas do Nordeste não se sentissem à vontade para expressar seu 
apoio a Dilma após ouvir outros criticando-a. Fonte: “Lista de votação do impeach-
ment tem estados do Nordeste no fim”. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.
com/panorama-politico/post/eduardo-cunha-vai-privilegiar-o-sul-na-votacao-do-
-impeachment.html>. Acesso em: 18 set. 2016. 
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teriam em um cenário em que sua cognição não fosse limitada. O terceiro 

ponto a ser explorado é o fato de que mudanças nas decisões podem ser 

provocadas por opiniões pessoais de juízes. Como mostra o viés de cultu-
ral cognition, características da personalidade de juízes poderiam afetar o 

modo como eles percebem informações que lhe são trazidas, mesmo que 

tratem de algo tido como relativamente objetivo. Assim, opiniões de juízes 

poderiam influenciar o modo como observam informações e, consequen-

temente, suas decisões. 

É possível questionar se a mudança descrita acima está de acordo 

com a expectativa da população brasileira em relação ao comportamento 

de um juiz. O caso recente do juiz Itagiba Neto ilustra esse questionamen-

to. Quando o juiz suspendeu liminarmente a posse do ex-presidente Lula 

como ministro, seus posts no Facebook sobre o processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff foram fortemente criticados. Afirmou-se que 

“Esse juiz não tem a mínima possibilidade de tomar essa decisão. Ele está 

impedido porque tem interesse na questão” e que “A justiça se politizou”111. 

A Procuradoria-Geral da União (PGU), inclusive, utilizou os referidos posts 

do juiz como argumento para pedir a suspensão da liminar emitida por 

ele112. Segundo a Procuradoria, esses posts mostrariam de modo patente 

que “a decisão foi antes política do que técnica”113. Ademais, a PGU esclare-

ceu que: Não se desconhece que o magistrado pode e até deve expressar 

sua cidadania na condição de cidadão brasileiro, como também expressar 

suas convicções políticas e ideológicas. Ocorre que o artigo 95, parágrafo 

único, III, é expresso em dizer que é vedado aos juízes dedicar-se à ativida-

de político-partidária, o que incluiu não só a filiação e o exercício de cargo 

político, como também é uma regra que impede, em última instância, que 

a razão jurídica ceda espaço para um juízo meramente político nas deci-

sões114.O juiz foi entrevistado pela Band News, após a divulgação dos seus 

posts, e afirmou o seguinte: 

111  “Juiz que suspendeu posse de Lula votou em Aécio e participou de protestos 
por impeachment: ‘Não afetou decisão’”. Disponível em: <http://www.bbc.com/por-
tuguese/noticias/2016/03/160317_salasocial_catta_preta_facebook_cc_np>. Aces-
so em: 19 set. 2016. 

112  A PGU mostrou dois posts em seu pedido: i) um em que o juiz afirma “Ajude a 
derrubar a Dilma e volte a viajar para Miami e Orlando. Se ela cair, o dólar cai junto.”; 
ii) um em que o juiz compartilhou uma imagem com a seguinte mensagem: “Falta 1 
dia. Ou você vai, ou ela fica. #vemprarua”.

113  Pedido de Suspensão de Liminar. Requerentes: União. Requerido: “Juízo da 4a 
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Ação originária: Ação Popular 
0016542-54.2016.4.01.3400.

114  Pedido de Suspensão de Liminar. Requerentes: União. Requerido: “Juízo da 4a 
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Ação originária: Ação Popular 
0016542-54.2016.4.01.3400.
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(...) No momento em que estou atuando como juiz, o que tenho que 

ver, e vi, é o que está no processo, as leis, a Constituição, as normas de 

conduta. O que levou a essa decisão foi isso (...). O juiz não é surdo nem 

cego ao que está acontecendo em todo o país. Não sou cego e surdo a 

isso, tudo isso eu tenho visto também levo em conta. Mas o que levou à 

decisão foi o que está na petição. (...) Qualquer juiz, pessoa e ser humano 

sempre vai ter uma influência, vai agir de acordo com suas convicções po-

líticas, religiosas, familiares, de acordo com o que a pessoa é. Quem julga 

não é uma máquina, é um ser humano.115 É possível notar que os atores 

que reprovam o comportamento do juiz focam suas críticas no fato de ele 

possuir uma opinião sobre o impeachment. As duas primeiras falas, por 

exemplo, indicam que o fato de ter uma opinião sobre o impeachment de 

Dilma Rousseff o tornaria interessado para decidir sobre a posse de Lula. 

Ademais, o argumento da PGU expressa uma subsunção entre o fato de o 

juiz ter uma opinião política e de ele realizar um juízo meramente político 

em suas decisões. As impressões desses atores parecem desconsiderar o 

fenômeno de cultural cognition e, consequentemente, o fato de que juízes 

podem ter opiniões pessoais influenciando sua decisão, mesmo sem estar 

enquadrados em uma das hipóteses de suspeição e impedimento dos ar-

tigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. O juiz Itagiba abordou breve-

mente essa questão ao afirmar que “Qualquer juiz, pessoa e ser humano 

sempre vai ter uma influência (...) Quem julga não é uma máquina, é um 

ser humano”. Contudo, o mesmo afirmou posteriormente que o que levou 

à sua decisão foi somente o que estava no processo e nas leis, desconside-

rando, assim, outras influências que ele possa ter sofrido. 

Um ponto não muito explorado foi o fato de o juiz ter exposto sua 

opinião em público. Isso torna sua situação muito mais complexa, pois 

permite que se argumente que, ao postar no Facebook, o juiz estaria se 

comprometendo a uma posição contrária ao PT, de modo que ele também 

decidiria contrariamente a Lula no processo. Essa é uma discussão dife-

rente da exposta acima, pois não envolve algo que é inevitável para o juiz 

(ter uma opinião sobre um assunto de conhecimento geral no país), mas 

algo que ele pode evitar: emitir sua opinião em público. 

O episódio do juiz Itagiba permite, então, concluir que parece haver 

uma expectativa, por parte dos cidadãos, de que a opinião de juízes não 

influenciará a decisão por eles. Apesar de essa expectativa não estar de 

acordo com o que ocorre na realidade, ela mostra que ainda há um amplo 

debate a ser perseguido, principalmente em relação a possíveis medidas 

que possam atenuar a influência desse tipo de opinião pessoal.

115  “Juiz que suspendeu posse de Lula criticava governo e exaltava Moro no Fa-
cebook”. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/juiz-que-suspendeu-pos-
se-de-lula-criticava-governo-exaltava-moro-no-facebook-18899017>. Acesso em: 19 
de set. 2016. 
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3.2. diminuição no tempo de tomAdA de decisão

Um dos impactos de vieses, como já exposto aqui, é o de fazer que in-

divíduos tomem decisões mais rapidamente. Os vieses serviriam como 

“atalhos”, tornando a decisão mais simples e rápida. Assim, é possível in-

ferir que uma decisão completamente racional e lógica, nos termos da 

expected utility theory116, demandaria um tempo muito maior de análise de 

informações, dados e opções, do que uma análise simplificada por vieses 

cognitivos. 

3.3. mAior previsibilidAde pArA AlgumAs decisões

De acordo com Dan Ariely, indivíduos repetiriam erros cognitivos seme-

lhantes, tornando esse fenômeno previsível em seu comportamento117. 

Aplicando-se essa tese ao caso de juízes, é possível argumentar que as 

decisões de um juiz poderiam se tornar mais previsíveis caso ele estivesse 

constantemente sujeito a um viés. Um exemplo é o caso da ancoragem. 

Caso seja possível averiguar que determinado juiz está repetidamente to-

mando decisões influenciadas pela ancoragem, isto é, decisões em que o 

valor do prêmio no processo é influenciado pelo valor pedido pela parte, 

suas decisões se tornariam previsíveis, pois se saberia previamente que 

o valor da decisão estaria próximo ao valor pedido pela parte. Ademais, 

vale ressaltar um aspecto positivo dessa previsibilidade: ela garante que 

as decisões serão baseadas em certos parâmetros (mesmo que não sejam 

parâmetros determinados na lei), e não feitas de modo aleatório. 

3.4. mudAnçA nA tAxA de reversão de decisões em 

segundA instânciA

Como visto no item III. a, vieses podem afetar a decisão de juízes, tornan-

do-a diferente caso o juiz não tivesse reproduzido um viés. Contudo, não 

só as decisões de primeira instância, mas também as de segunda instância, 

poderiam ser influenciadas por vieses. Assim, é possível vislumbrar três 

possíveis efeitos que os vieses poderiam provocar na taxa de reversão de 

decisões: i) magistrados de segunda instância seriam influenciados pelo 

mesmo viés que influenciou juízes de primeira instância, de modo que eles 

116  Kahneman (2011), p. 270.

117  Ariely (2008), p. 1-15.
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manteriam as decisões de primeira instância e, portanto, uma taxa mais 

baixa de reversão de decisões; ii) magistrados de segunda instância não 

seriam influenciados pelo mesmo viés que os juízes de primeira instância, 

de modo que eles reverteriam mais as decisões de primeiro grau; iii) ma-

gistrados de segunda instância seriam influenciados por vieses diferentes 

dos que influenciaram o magistrado de primeira instância, o que poderia 

provocar resultados incertos na taxa de reversão de decisões: enquanto 

um juiz de primeira instância pode ser influenciado pela ancoragem, por 

exemplo, um juiz de segunda instância pode ser influenciado pelo hindsi-
ght bias no mesmo caso. 

É importante considerar que a própria arquitetura em relação à aná-

lise de recursos pode afetar a maneira como desembargadores e minis-

tros são influenciados por vieses. Enquanto juízes de primeira instância 

são menos experientes, analisam o caso pela primeira vez, decidem indi-

vidualmente e trabalham diretamente com a produção de provas, os de 

segunda instância são mais experientes, analisam um caso já decidido por 

outro juiz, decidem, em grande parte, em colegiado e não participam da 

produção de provas.   

3.5. decisões mAis semelhAntes às decisões tomAdAs por 

pessoAs em seu diA A diA

As pesquisas apresentadas neste trabalho mostram que juízes podem so-

frer diversos vieses cognitivos durante sua tomada de decisão. Se as pes-

quisas não demonstrassem isso, ou seja, se demonstrassem que a tomada 

de decisão de juízes é completamente racional, nunca fugindo a regras de 

lógica, o Judiciário apresentaria uma característica distintiva: possuiria um 

processo decisório diferente de qualquer outro. Contudo, se as pesquisas 

mostram que magistrados podem sofrer vieses, é possível concluir que o 

processo de tomada de decisão em tribunais possui aspectos semelhantes 

aos da tomada de decisão de indivíduos em seu dia a dia.

4. o que pode ser feito

Na literatura sobre esse tema, é possível observar diversas propostas de 

técnicas que poderiam ser utilizadas para atenuar o efeito dos vieses nas 

decisões de juízes. Algumas dessas técnicas são: i) adotar múltiplas pers-
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pectivas no momento da tomada de decisão118; ii)  prestar mais atenção na 

influência de vieses119; iii) prestar especial atenção na influência de vieses 

comumente repetidos e facilmente identificáveis, como a ancoragem120; iv) 

aumentar o tempo que passam com cada caso121; v) escrever sua opinião 

individualmente122; vi) passar por um treinamento, como o de estatística, e 

em feedback123; vii) incentivar o uso de scripts e checklists124; viii) distribuir 

diferentes funções em um processo a mais de um juiz125; ix) adotar um 

critério de standard de prova mais rigoroso126; x) adoção de um “ex ante 
standard”127; xi) não utilizar provas das quais não se tenha conhecimento 

no momento do acontecimento discutido128; xii) utilizar teste para medir 

quais juízes estariam mais propensos a sofrer vieses cognitivos129. É pos-

sível também pensar em outra técnica: a da contra-argumentação direta 

entre as partes no processo, de maneira que uma parte individualizasse 

os argumentos da outra e contra-argumentasse cada um deles separa-

damente130. Esse pode ser um processo eficiente de atenuação de vieses, 

visto que estimula o juiz a utilizar seu sistema 2. Assim, apesar de um juiz 

poder ser influenciado por um viés ao ter contato com um argumento de 

uma das partes (utilizando seu sistema 1), no momento em que esse argu-

mento fosse desconstruído pela outra parte, o juiz estaria diante de uma 

situação mais complexa e passaria a utilizar seu sistema 2, de modo que 

118  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 821-9.

119  Idem.

120  Idem.

121  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2007), p. 128-41.

122  Idem.

123  Idem.

124  Idem.

125  Idem.

126  Idem.

127  A adoção desse critério visaria reduzir o efeito do hindsight bias (Rachlinski, 
2000, p. 70-3).

128  Rachlinski (2000), p. 70-3.

129  O autor sugere a utilização do “Harvard Implicit Association Test (IAT)”. O IAT 
é um “teste de tempo de reação pensado para determinar a reação do subconscien-
te para diferentes conjuntos de palavras”. Segundo o autor, esse teste possuiria dois 
grandes benefícios: i) é muito difícil que seja manipulado por quem o está fazendo; 
ii) detecta vieses dificilmente identificados de outras maneiras. (Brockman, 2012). 

130  Essa proposta é, de certo modo, semelhante à proposta de Guthrie, Rachlinski, 
Wistrich (2000) de adoção de múltiplas perspectivas no momento de tomada de 
decisão. Contudo, as duas propostas possuem uma grande diferença: os autores 
sugerem que a adoção de perspectivas diferentes seja um exercício cognitivo de 
iniciativa do juiz e realizado por ele, enquanto proponho que as partes façam esse 
exercício de contra-argumentação direta, para que o juiz observe o caso por uma 
perspectiva diferente. Assim, nessa nova proposta, a iniciativa de observar o caso de 
maneiras diferentes partiria das partes, e não do juiz.
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as chances de ele continuar influenciado pelo viés diminuiriam muito131. No 

modelo atual, os argumentos das partes muitas vezes parecem isolados, e 

não uma contra-argumentação direta, o que pode dificultar esse exercício 

de mudança para o sistema 2. Por fim, vale ressaltar que existe um debate 

em relação ao controle de vieses cognitivos a partir de elementos do Direi-

to. Por um lado, determinados autores defendem que juízes não estariam 

constantemente sujeitos a vieses, uma vez que elementos já existentes no 

judiciário funcionariam como uma ferramenta capaz de atenuar o efeito 

de vieses. Assim, apesar de ser possível que juízes sofressem influência de 

heurísticas e vieses, isso não aconteceria, na prática, com tanta frequência, 

pois elementos do próprio Direito já funcionariam como um limitador. Al-

guns desses elementos seriam: leis que não permitam espaço para ampla 

interpretação; hierarquia; a possibilidade de impeachment de juízes; nor-

mas internas do judiciário; e feedback132. Por outro lado, Rachlinski (2000) 

defende que dois fatores, no arranjo institucional de tribunais, tornariam 

muito difícil o controle de vieses pelas cortes: a falta de recebimento de 

feedback com frequência e a falta de pressão sob tribunais para que exer-

çam esse controle133. Apesar de ser importante, esse debate possui um li-

mitador intrínseco, que é o fato de ser extremamente difícil identificar vie-

ses a partir de pesquisas empíricas. Assim, torna-se muito difícil verificar 

se elementos do Direito têm a capacidade de atenuar os efeitos de vieses 

ou se tribunais simplesmente não teriam capacidade de realizar isso.

5. conclusão

  O presente trabalho permitiu observar que juízes podem ser influencia-

dos por no mínimo 37vieses cognitivos durante seu trabalho. Esta conclu-

são foi desenvolvida com base na análise de uma série de experimentos 

que simulavam o processo decisório de juízes para verificar se indivíduos 

na mesma situação reproduziriam vieses. Além disso, concluiu-se que a 

presença desses vieses poderia provocar pelo menos cinco impactos no 

processo decisório de tribunais. Por fim, foram analisadas possíveis manei-

ras de atenuar a influência de vieses cognitivos sobre os juízes e discutiu-

-se se elementos já existentes no Direito atenuariam a influência de vieses 

cognitivos. 

131  No Anexo II deste trabalho encontra-se a descrição de um experimento explo-
ratório, em que se buscou observar se a contra-argumentação direta poderia dimi-
nuir o efeito do hindsight bias. Os resultados não mostraram mudanças significativas 
na percepção dos indivíduos sobre o problema enfrentado. 

132  Drobak, North (2008), p. 147-51.

133  Rachlinski (2000), p. 61-6.
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Anexo i – mApeAmento de vieses cognitivos 

Realizou-se uma revisão da literatura sobre vieses comportamentais em 

juízes. Para isso, foram analisados 28 artigos134, e grande parte deles trata 

especificamente da influência de vieses sobre juízes. O artigo analisado na 

seção de vieses em grupo, contudo, trata da influência de vieses sobre a 

decisão em grupo em geral. Não foram analisados artigos que tratassem 

da tomada de decisão de júris. O resultado desta pesquisa foi dividido em 

dois grandes grupos: i) vieses desenvolvidos individualmente; ii) vieses 

desenvolvidos em grupo. No grupo “i”, foram encontrados 33 vieses. Já no 

grupo “ii”, foram encontrados quatro possíveis vieses.

134  Desses artigos, sete foram descartados, posteriormente à sua leitura, em razão 
de não tocarem especificamente nos pontos buscados na revisão de literatura.
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1.1. vieses desenvolvidos individuAlmente 

1.1.1. “Category-bound thinking”

A partir desse viés, o punishable merit135 atribuído por juízes a determina-

dos comportamentos tenderia a ser consistente em uma mesma categoria 

de casos, porém inconsistente comparando-se esse caso a casos de outras 

categorias. Assim, juízes limitariam seu julgamento a uma categoria de 

casos que estão discutindo e não utilizariam casos de diferentes campos 

do Direito como referência136.

Teste 1 

Fonte Sunstein, Cass R.; Kahneman, Daniel, Schkade, 

David, Ritov, Ilana. Predictably Incoherent Judge-

ments (July 2001). U Chicago Law & Economics, 
Olin Working Paper n. 131. 

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Não especificado

Modo como 
ocorreu 

Os indivíduos tiveram acesso a dois pares de 

casos: um par de “casos legais” (um caso de lesão 

corporal e outro de prejuízo financeiro) e outro de 

“causa públicas” (um caso relacionado a ameaças à 

saúde humana e outro de ameaça ao meio am-

biente). “Depois de analisar um caso e uma causa 

isoladamente, as pessoas viram o conjunto de caso 

e causa, que tiveram de comparar ao que já haviam 

visto.” 

Resultado Os indivíduos tiveram julgamentos diferentes 

para os mesmos casos vistos isoladamente e em 

conjunto. 

1.1.2. “The translation problem” 

Ao avaliar crimes sobre os quais o sistema jurídico exige que a conde-

nação seja convertida em “valores jurídicos”, como penas monetárias ou 

multas, os juízes utilizariam fatores diferentes para converter seu julga-

mento a esses valores. Alguns valores jurídicos potencialmente utilizados 

135  Sunstein, Kahneman, Schkade, Ritov (2001), p. 2-27.

136  Idem.
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seriam: experiência pessoal ou considerações, na descrição de um caso, 

tidas como irrelevantes para seu julgamento137.

1.1.3. Ancoragem

Ao determinar valores numéricos, os juízes poderiam ser influenciados por 

números com os quais tiveram contato previamente, mesmo que esses 

valores sejam aleatórios e não estejam no contexto da decisão138. Esses 

valores funcionariam como âncoras no julgamento do juiz, de modo que 

o valor constante em sua decisão final tenderá a se aproximar do valor da 

âncora. 

Teste 3 

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

Tipo de teste Experimento

Com quem foi 
feito

Juízes

Modo como 
ocorreu

Um primeiro grupo de juízes foi informado sobre o 

seguinte caso: ocorreu um acidente de carro causado 

por um motorista de caminhão negligente. Houve 

uma tentativa de acordo, mas não deu certo. 

Um segundo grupo de juízes foi informado sobre esse 

mesmo caso, mas também souberam que na tentati-

va de acordo o advogado do autor havia pedido US$ 

10,000,000.00.

Pediu-se que os juízes de ambos os grupos indicas-

sem valor de indenização que garantiriam ao autor 

pelos danos sofridos.

Resultado A média de valor atribuído pelos juízes no primeiro 

grupo foi de US$ 808,000 e a mediana foi de US$ 

700,000, enquanto no segundo grupo a média foi de 

US$ 2,210,000 e a mediana, de US$ 1,000,000.00. 

137  Idem.

138  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 787-94.
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Teste 4

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Um primeiro grupo de juízes recebeu uma descrição de 

determinado caso que não mencionava valor algum.

Um segundo grupo de juízes recebeu uma descri-

ção do caso que afirmava que o réu havia pedido o 

indeferimento do pedido, com base no fato de não ser 

requerido o valor mínimo exigido de US$ 75,000.00. 

Ambos os grupos responderam o quanto garantiriam 

ao autor em caso de deferimento do seu pedido.

Resultado A média de valor atribuído pelos juízes no primei-

ro grupo (sem influência de ancoragem) foi de US$ 

1,249,000.00. A média de valor atribuído pelos juízes 

no segundo grupo (com influência de ancoragem) foi 

de US$ 882,000.00. A diferença entre os dois grupos 

foi estatisticamente relevante.

Teste 5

Fonte DIAMOND, Shari Seidman et al. Damage Anchors on 

Real Juries. Journal of Empirical Legal Studies, v. 8, n. 

s1, p. 148-178, 2011.

Tipo de teste Teste empírico

Com quem 
foi feito

Membros do júri

Modo como 
ocorreu 

Foram distribuídos pedidos de indenização, por parte 

de advogados. Os membros do júri deveriam discutir 

os pedidos e decidir se os aceitariam ou não. Todos 

os pedidos possuíam “ad damnums”, que segundo o 

“West’s Encyclopedia of American Law” significa “The 
clause in a complaint that sets a maximum amount of 
money that the plaintiff can recover under a default 
judgement if the defendant fails to appear in court”.
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Fonte DIAMOND, Shari Seidman et al. Damage Anchors on 

Real Juries. Journal of Empirical Legal Studies, v. 8, n. 

s1, p. 148-178, 2011.

Resultado Os jurados foram menos influenciados e também 

reagiram de maneira mais negativa ao “ad damnums” 

do autor em casos de dor e sofrimento do que em pe-

didos de danos em categorias baseadas em evidências 

mais objetivas. Discussões entre os jurados mostraram 

que eles muitas vezes perceberam o “ad damnums” 

dos autores não só como irrelevante, mas também 

como ultrajante, refletindo essa impressão em suas 

decisões.

Teste 6

Fonte CHAPMAN, Gretchen B.; BORNSTEIN, Brian H. The 

More You Ask For, The More You Get: Anchoring in 

Personal Injury Verdicts. Applied Cognitive Psychology, 

v. 10, n. 6, p. 519-40, 1996.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Oitenta alunos da Universidade de Illinois em Chicago

Modo como 
ocorreu 

Quatro grupos de alunos leram a mesma descrição de 

um caso de “personal injury”. Cada grupo recebeu o 

caso com um valor diferente de compensação pedida 

pela autora. 

O primeiro grupo recebeu a descrição com o valor de 

US $100,00; o segundo grupo recebeu o valor de  

US$ 20.000,00; o terceiro grupo recebeu o valor de 

US$ 5.000.000,00; e o quarto grupo recebeu o valor 

de US$ 1.000.000.000,00. Os valores vieram acom-

panhados de frases questionando se eles eram “muito 

menos”, “um pouco menos”, “um pouco maior” ou 

“muito maior” do que o valor normalmente requisitado 

em casos como esse. 

Solicitou-se que os grupos determinassem a respon-

sabilidade do réu e o valor da compensação devida à 

autora. Não foi requisitado que atribuíssem “punitive 

damages”.
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Resultado A resposta de 24 alunos foi excluída da análise, pois 

foram muito inconsistentes (ex: eles declararam que 

o réu não era culpado, mas o obrigaram a pagar inde-

nização para a autora). Em relação aos outros alunos, 

os resultados mostraram que quanto mais o valor 

da âncora crescia, maiores foram as compensações 

atribuídas. 

Teste 7 

Fonte CHAPMAN, Gretchen B.; BORNSTEIN, Brian H. The 

More You Ask For, The More You Get: Anchoring in 

Personal Injury Verdicts. Applied cognitive psycholo-
gy, v. 10, n. 6, p. 519-540, 1996.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

172 alunos da Universidade de Illinois em Chicago

Modo como 
ocorreu 

Os alunos foram divididos em quatro grupos. Todos 

os grupos leram a descrição de um caso de “personal 
injury”, em relação a uma pílula anticoncepcional que 

teria levado uma mulher a desenvolver câncer (o mes-

mo caso do “teste 6”, descrito anteriormente). Nesse 

experimento, a descrição de todos os alunos mos-

trava que a autora havia requisitado o valor de US$ 

300,000 como compensação pelos danos causados, 

além de mostrar também que uma cientista havia 

realizado um experimento daquele remédio com 

quatrocentos ratos de laboratório (metade recebeu o 

remédio e a outra metade não). Primeiramente, foram 

divididos em dois grupos. Na descrição do primeiro 

grupo, constava que 10% dos ratos desenvolveram 

tumores e que a cientista acreditava que era possível 

que o remédio tivesse causado câncer na autora, mas 

que não era possível afirmar isso com certeza. Na 

descrição do segundo grupo, constava que 90% dos 

ratos desenvolveram tumores e que a cientista acre-

ditava que esses resultados mostravam fortes indica-

ções de que o remédio em questão poderia levar ao 

desenvolvimento de câncer em humanos. 
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Fonte CHAPMAN, Gretchen B.; BORNSTEIN, Brian H. The 

More You Ask For, The More You Get: Anchoring in 

Personal Injury Verdicts. Applied cognitive psycholo-
gy, v. 10, n. 6, p. 519-540, 1996.

Posteriormente, os organizadores do experimento 

pediram que metade dos alunos do primeiro grupo e 

metade dos alunos do segundo julgassem a culpabi-

lidade e o valor que a autora deveria receber como 

compensação. A outra metade dos alunos de cada 

grupo foi informada de que o réu já tinha sido consi-

derado culpado e que eles só deveriam determinar o 

valor de compensação devido à autora. 

Resultado Dez alunos foram excluídos da análise do resultado 

por não terem entendido a tarefa ou respondido 

de maneira contraditória. Em relação aos outros, os 

resultados mostraram que 28% dos alunos que só 

examinaram o montante devido de compensação 

pelos danos conferiram exatamente o “ad damnum” 

ao autor. Outros 28% conferiram o dobro do “ad 
damnum”. Uma análise dos alunos que consideraram 

o réu culpado e que atribuíram o valor devido de 

compensação revelou uma resultado semelhante. 

Teste 8139 

Fonte SAKS, Michael J. et al. Reducing Variability in Civil 

Jury Awards. Law and Human Behavior, v. 21, n. 3, p. 

243, 1997.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Alunos de uma faculdade

139  Esse estudo visava identificar diversos arranjos que poderiam levar a variação 
na atribuição de compensações por jurados. Para o estudo de ancoragem, os “da-
mage caps” são mais relevantes. Dessa maneira, só será descrita a parte do estudo 
relativa ao grupo de controle e ao grupo potencialmente enviesado pelas “damage 
caps”. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 201652

Fonte SAKS, Michael J. et al. Reducing Variability in Civil 

Jury Awards. Law and Human Behavior, v. 21, n. 3, p. 

243, 1997.

Modo como 
ocorreu 

Primeiramente, os alunos foram divididos em dois gru-

pos: i) um de controle, que foi instruído de que qual-

quer valor que atribuíssem como compensação para 

o caso seria razoável; ii) outro grupo que foi instruído 

de que o valor máximo permitido por lei como com-

pensação para aquele caso era de US$ 250,000, ou 

seja, esse grupo foi instruído de que havia um “cap” 

na lei para o caso. 

Posteriormente, os alunos foram divididos em três 

subgrupos, dentro dos dois grupos originais. Cada 

subgrupo recebeu um caso com um grau diferente de 

gravidade dos ferimentos causados. Havia casos de 

baixa gravidade (pulso torcido), de média gravidade 

(antebraço quebrado em dois lugares, necessitando 

de cirurgia) e de alta gravidade (costas quebradas, 

que resultaram em paralisia dos membros inferiores e 

problemas urinários). 

Resultado Nos casos de baixa gravidade dos ferimentos, a pre-

sença do “cap” aumentou a variação entre os valores 

atribuídos pelos alunos. Assim, nesses casos, os valo-

res variaram menos no grupo de controle. 

Nos casos de média gravidade, a presença do “cap” 

também não produziu valores menos variados do que 

na condição de controle. 

Nos casos de alta gravidade, a presença do “cap” 

reduziu a variação entre os valores atribuídos pelos 

alunos. Assim, os valores variaram mais no grupo de 

controle. 

1.1.4 “Framing” 

A “expected utility theory” é uma tese que explica a tomada de decisão de 

indivíduos com base na lógica e racionalidade140. A “prospect theory” foi 

desenvolvida como uma tese alternativa, em uma tentativa de descrever 

140  Kahneman (2011), p. 270.
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de modo mais preciso como decisões são tomadas141. Alguns pressupos-

tos da “prospect theory” são: i) as pessoas analisam suas opções a partir 

de noções de “perdas” ou “ganhos”, e não de valores monetários142; ii) a 

referência de “perda” ou “ganho” para as pessoas é o status quo143; iii) 

“as preferências dos indivíduos em relação ao risco tendem a se reverter 

quando se enfrentam baixas probabilidades de ganhos ou perdas”144, 145; iv) 

“indivíduos tendem a atribuir maior peso para perdas do que para ganhos 

da mesma magnitude”146; v) “indivíduos tendem a supervalorizar certezas” 

em contraste a situações que apresentam mais risco147. Os pressupostos 

da “prospect theory” implicam no viés de “framing” que pode ser sofrido 

por juízes. Com base nele, juízes classificariam suas alternativas de decisão 

como potenciais ganhos ou perdas, e essa classificação afetaria o modo 

como o magistrado percebe a decisão e se dispõe a correr riscos148. Gu-

thrie149 afirma que esse viés pode ter especial impacto em situações nas 

quais juízes participam ativamente do processo de decisão das partes em 

relação a um acordo, na medida em que o modo como percebem as alter-

nativas enfrentadas pelas partes pode enviesar sua influência sobre elas 

no momento de decisão sobre o acordo. 

Teste 9

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Tipo de teste Experimento

141  Guthrie (2002), p. 1116-9.

142  Kahneman (2011), p. 310-21.

143  Guthrie (2002), p. 1116-9.

144  Idem.

145  O pressuposto “iii” dessa teoria deu origem ao “fourfold pattern”, que descre-
ve o comportamento de indivíduos diante de acordos em quatro cenários diferen-
tes: a) diante de alta probabilidade de ganhar uma grande quantia de dinheiro, o 
indivíduo estará averso a tomar riscos e disposto a aceitar um acordo certo em que 
ganhará uma quantia menor; b) diante de alta probabilidade de perder uma grande 
quantia de dinheiro, o indivíduo estará propenso a tomar riscos e não aceitará um 
acordo certo em que perderia uma quantia menor; c) diante de baixa probabilidade 
de ganhar uma grande quantia de dinheiro, o indivíduo estará propenso a tomar 
riscos e não aceitará um acordo certo em que ganharia uma quantia menor de di-
nheiro; d) diante de baixa probabilidade de perder uma grande quantia de dinheiro, 
o indivíduo estará averso a tomar riscos e disposto a aceitar um acordo certo em 
que perderá uma quantia menor de dinheiro. Referência: Kahneman (2011), p. 310-21.

146  Guthrie (2002), p. 1116-9.

147  Idem.

148  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 794-9.

149  Idem.
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Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos rece-

beram a descrição de um caso de direitos autorais em 

que o réu estava sendo processado por US$ 200,000. A 

descrição também continha a seguinte informação: “Não 

existe dúvida em relação ao montante discutido no pro-

cesso, somente em relação ao ato de o réu ter infringido 

os direitos autorais do autor. Você acredita que o autor 

tem 50% de chance de recuperar os US$ 200,000 e 50% 

de não recuperar nada. Você espera que se as partes não 

chegarem a um acordo, cada uma gastará US$ 50,000 

em custas processuais. Assuma que não existe chance 

de a parte que perdeu no processo ter de compensar a 

parte que ganhou por suas despesas”.  

A descrição recebida pelo grupo 1 correspondia à 

perspectiva do autor. Assim, a pergunta recebida 

pelos juízes desse grupo envolvia potenciais ganhos: 

“O réu deseja propor um acordo em que pagaria US$ 

60,000.00 para o autor. Você acredita que o autor 

deveria aceitar os US$ 60,000.00 para resolver o 

caso?”. Assim, segundo os autores, os juízes sabiam 

que o autor enfrentava a alternativa de ganhar certa-

mente US$ 60,000.00 ou de enfrentar o julgamento 

com valor esperado de US$ 50,000,00 (já que 50% x 

US$ 200,000 + 50% x US$ 0 - $50,000.00 de custos 

processuais = US$ 50,000.00). 

A descrição recebida pelo grupo 2 correspondia à 

perspectiva do réu. Assim, a pergunta recebida pelos 

juízes desse grupo envolvia potenciais perdas: “O 

autor deseja propor um acordo em que receberia US$ 

140,000.00 do réu. Você acredita que o réu deveria 

aceitar pagar US$ 140,000.00 para resolver o caso?”. 

Assim, segundo os autores, os juízes sabiam que o réu 

enfrentava a alternativa de perder certamente US$ 

140,000,00 ou de enfrentar o julgamento com o valor 

esperado de US$ 150,000.00 (já que 50% x - US$ 

200,000.00 + 50% x US$ 0 - US$ 50,000.00 de custas 

processuais = - US$ 150,000.00).



O impactO de vieses cOgnitivOs nO prOcessO decisóriO de tribunais 55

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Resultado No grupo 1, 39,8% dos juízes acreditaram que o autor 

deveria aceitar o acordo de US$ 60,000.00. No grupo 

2, 25% dos juízes acreditaram que o réu deveria pagar 

US$ 140,000.00 para resolver o caso. A diferença en-

tre os dois grupos foi estatisticamente significante. 

Teste 10 

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos 

receberam a descrição de um caso sobre a recupera-

ção judicial de um pequeno negócio. De acordo com 

a descrição, os juízes tinham de fazer uma audiência 

sobre dois planos de recuperação judicial, tendo, 

ao final, de decidir entre os dois “considerando a 

preferência dos credores” (como afirma o código de 

falências norte-americano). 

Aos juízes do primeiro grupo foram apresentados 

os seguintes planos: i) plano A: “caso seja escolhido, 

US$ 200,000 devidos pela empresa serão pagos com 

certeza”; ii) plano B: “caso seja escolhido, há uma 

probabilidade de 1/3 de que todo o montante devido 

seja pago e uma probabilidade de 2/3 de que nada 

do montante devido seja pago”. 

Aos juízes do grupo 2 foram apresentados os se-

guintes planos: i) plano A: “caso seja escolhido, US$ 

400,000.00 devidos pela empresa não serão pagos 

com certeza”; ii) plano B: “caso seja escolhido, há 

uma probabilidade de 1/3 de que nada do montante 

devido continue devido e uma probabilidade de 2/3 

de que todo o montante devido continue devido”. 
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

Resultado Nos dois grupos, a maior parte dos juízes preferiu 

o plano A (91,8% dos juízes no grupo A e 73,3% dos 

juízes no grupo B). A diferença de 18,5% entre os 

dois grupos mostrou-se estatisticamente significante. 

Assim, os autores concluíram que mais juízes esta-

vam dispostos a tomar riscos, optando pelo plano 

B, quando esse plano envolvia perda de montante 

devido, e não “recovery” de montante devido. 

1.1.5 “Hindsight bias”

Juízes superestimariam sua própria capacidade (e a de outras pessoas) 

de prever o acontecimento de um evento cujo resultado já saibam150. Isso 

aconteceria porque, ao saber do acontecimento de um evento, um juiz 

atualizaria sua percepção sobre a probabilidade de esse evento acontecer, 

tornando-a maior. Contudo, no momento em que tivesse de analisar qual a 

percepção que uma pessoa deveria ter tido antes de o evento acontecer, 

ele se basearia na probabilidade atualizada de o evento acontecer, igno-

rando que, antes do fato, o leque de informação em relação à probabilida-

de era mais limitado151. 

Teste 11

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 86, 

p. 777, 2000.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em três grupos. Cada grupo 

leu a mesma descrição de um caso em que havia sido 

feito um recurso. Contudo, cada grupo recebeu um 

resultado do recurso: “sanção diminuída”, “sanção con-

firmada” ou “sanção revertida”. Foi pedido que os juízes 

indicassem qual decisão eles previam que o tribunal 

provavelmente tomaria em relação ao recurso. 

150  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 799-805.

151  Idem.
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Resultado -Grupo que teve acesso à versão “sanção diminuída”:

• 38,6% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão diminuiria a sanção.

• 40,4% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão confirmaria a sanção.

• 21,1% responderam que o resultado mais provável 

era que a decisão reverteria a sanção.

• Grupo que teve acesso à versão “sanção 

confirmada”:

• 7,4% responderam que o resultado mais provável 

era que a decisão  diminuiria a sanção.

• 81,5% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão confirmaria a sanção.

• 11,1% responderam que o resultado mais provável 

era que a decisão reverteria a sanção.

• Grupo que teve acesso a versão que dizia “sanção 

revertida”:

• 20,4% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão diminuiria a sanção.

• 27,8% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão confirmaria a sanção.

• 51,9% responderam que o resultado mais 

provável era que a decisão reverteria a sanção.

Os autores concluíram que os juízes demonstraram 

“hindsight bias”. 

Teste 12

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J.. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J.. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Os juízes do 

primeiro grupo receberam a descrição de um caso e 

deveriam decidir se havia indícios suficientes (“proba-
ble cause”) para que emitissem um mandato e a polícia 

realizasse uma busca. Metade dos juízes do primeiro 

grupo recebeu a descrição de um caso de “assault” e a 

outra metade dos juízes do primeiro grupo recebeu a 

descrição de um caso de assassinato de um policial. 

Os juízes do segundo grupo receberam a descrição de 

um caso semelhante, porém sua análise ocorreu de um 

ponto de vista posterior. Eles deveriam decidir se havia 

indícios suficientes (“probable cause”) no momento em 

que um policial realizou uma busca, de modo que, após 

ter acontecido, pudesse ser considerada legal. Metade 

dos juízes do segundo grupo recebeu a descrição do 

caso de “assault” e a outra metade dos juízes do se-

gundo grupo recebeu a descrição do caso de assassi-

nato de um policial. 

Resultado A análise dos juízes foi semelhante nos dois grupos, 

de modo que o fato de ser posterior (“hindsight”) não 

pareceu influenciar em sua decisão. A severidade dos 

crimes também não influenciou de maneira significati-

va a decisão dos juízes. 

Teste 13

Fonte Experimento descrito no Anexo II deste relatório (p. 

95)

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Estudantes
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Modo como 
ocorreu 

Os estudantes foram distribuídos em dois grupos. 

Todos tiveram acesso a um caso em que se discutia se 

uma mulher deveria receber um medicamento que não 

constava da lista do SUS. Todos tinham de determinar 

qual era a decisão mais provável para o processo em 

segunda instância. Os estudantes do primeiro grupo ti-

veram acesso a uma versão que afirmava que o juiz de 

segunda instância havia garantido o remédio à mulher. 

Os estudantes no segundo grupo tiveram acesso a 

uma versão que afirmava que o juiz de segunda instân-

cia havia negado o remédio à mulher. 

Resultado Enquanto na versão 1, que dizia que o juiz tinha garan-

tido o remédio, 43,5% dos alunos responderam que o 

resultado mais provável era que o magistrado garan-

tisse o remédio. Na versão 2, que dizia que o juiz tinha 

negado o remédio, 21,1% dos alunos responderam que 

o resultado mais provável era que o magistrado garan-

tisse o remédio.

1.1.6 “Representativeness heuristic”

Esse viés faria que juízes, ao realizar julgamentos de probabilidade, “base-

assem seu julgamento no quanto a evidência sendo analisada representa 

sua categoria”. Assim, se a evidência sendo julgada “parece ou é seme-

lhante à categoria”, juízes julgariam que a probabilidade de ela fazer parte 

daquela categoria é alta. O mesmo seria verdade para o contrário152.

Teste 14

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Tipo de Teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

152  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000), p. 805-11.
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Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Modo como 
ocorreu 

Todos os juízes receberam a seguinte descrição de 

caso: “O autor passava por um armazém, de proprie-

dade do réu, quando foi atingido por um cano. Esse 

acidente lhe causou diversos ferimentos [...]. Ins-

petores de segurança do governo conduziram uma 

investigação no local e concluíram que no armazém: 

i) quando canos são armazenados de modo negligen-

te, há uma chance de 90% de quebrarem; ii) quando 

canos são armazenados de maneira segura, quebram 

somente 1% das vezes; iii) trabalhadores armazenam 

canos de maneira negligente somente 1 a cada 1.000 

vezes. Dados esses fatos, qual é a probabilidade de o 

cano que atingiu o autor ter caído devido à negligên-

cia de um dos trabalhadores?”. 

Resultado Os autores afirmaram que a maioria das pessoas res-

ponde que a probabilidade de o réu ter sido negligen-

te seria de 90%. Contudo, o valor correto é de 8,3%.

Os juízes tiveram um resultado diferente desse. Qua-

renta por cento dos juízes responderam corretamente 

que a probabilidade era de 8,3%. Sessenta por cento 

dos juízes responderam incorretamente. Dois terços 

dos juízes que responderam incorretamente (40% do 

total) indicaram a resposta esperada pela “representa-
tiveness heuristic” (90%). 

1.1.7 Viés egocêntrico

A partir desse viés, juízes teriam uma tendência a fazer análises sobre eles 

próprios de modo egocêntrico. Assim, eles considerariam que possuem ca-

racterísticas ou realizam atividades de forma superior a outras pessoas153. 

Teste 15

Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Tipo de teste Experimento

153  Idem.
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Fonte GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 

86, p. 777, 2000.

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Foi realizada a seguinte pergunta aos juízes: “Juízes 

norte-americanos raramente têm suas sentenças refor-

madas em recursos. Ainda assim, há vezes em que isso 

acontece. Se fôssemos ranquear todos os juízes que 

estão nesta sala de acordo com a taxa em que suas 

decisões foram reformadas durante suas carreiras, qual 

seria a sua taxa?”.

Resultado 84,7% dos juízes consideraram que ao menos metade 

dos outros juízes presentes naquela sala tinham taxas 

de reforma de sentença maiores do que as suas. 

1.1.8 Efeitos de contraste

Em uma situação na qual um juiz tivesse de escolher entre determinadas 

opções, a adição de uma opção pior a esse conjunto não deveria fazer que 

a preferência do juiz, em relação às outras opções, mudasse. Contudo, o 

viés do contraste faria que a adição dessa nova opção mudasse a opinião 

do juiz em relação às outras, de modo que algumas passam a parecer mui-

to melhores ou piores154.

Teste 16

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

154  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 3-9.



Anuário de publicAções dA grAduAção 201662

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos 

receberam a descrição de um caso em que se discutia 

a custódia de uma criança. Os juízes tinham de decidir 

quais seriam as testemunhas do caso. O primeiro 

grupo tinha duas opções de testemunha: uma indica-

da por cada parte e de igual nível (ou seja, não havia 

nenhum contraste evidente entre as duas potenciais 

testemunhas). O segundo grupo tinha três opções de 

testemunha: as duas testemunhas apresentadas para 

o primeiro grupo e uma terceira testemunha, para o 

marido, que contrastaria com a outra do marido, por 

ter qualificações piores. 

Resultado No primeiro grupo, 54% dos juízes escolheram a tes-

temunha do marido. No segundo grupo, nenhum juiz 

escolheu a terceira testemunha (com piores qualifica-

ções). Porém, nesse grupo, 72,1% dos juízes escolhe-

ram a outra testemunha do marido, de modo que os 

juízes parecem ter sido sujeitos ao efeito do contraste. 

Teste 17

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. A descrição 

recebida pelo primeiro grupo apresentava um caso e 

duas propostas de acordo: i) pagar 3 milhões para o 

réu; ii) pagar 1,5 milhão para o réu e também demitir o 

segurança envolvido no problema. Foi pedido que os 

juízes escolhessem entre uma das propostas. A des-

crição do segundo grupo apresentava o mesmo caso 

e as duas propostas recebidas pelo primeiro grupo. 

Porém, o material do segundo grupo indiciava que 

inicialmente a universidade só havia proposto pagar 

1,5 milhão e demitir o segurança, de modo que tinham 

de decidir se o autor poderia aceitar o valor menor. 
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Resultado As respostas dos juízes não pareceram indicar nenhum 

efeito de contraste. A mudança na descrição no segun-

do grupo pareceu, na verdade, provocar um efeito con-

trário no grupo, de modo que a proposta de 3 milhões 

lhes pareceu um pouco pior e não muito melhor. 

1.1.9 “Imaging the numerator”

Ao enfrentar uma situação envolvendo informações estatísticas ou atuariais, 

juízes muitas vezes realizariam análises de modo intuitivo155. Uma dessas aná-

lises, nomeada de “imaging the numerator”, consistiria no fato de juízes en-

xergarem de modo diferente duas situações com probabilidades iguais caso 

o número base das duas fosse diferente. Por exemplo, mesmo que a proba-

bilidade de algo acontecer seja 1 de 10 ou 10 de 100, juízes considerariam que 

são maiores de acontecer as chances de 10 em 100 . 

Teste 18

Fonte SLOVIC, Paul; MONAHAN, John. Probability, Danger, 

and Coercion: A Study of Risk Perception and Decision 

Making in Mental Health Law. Law and Human Beha-

vior 19.1 (1995): 49. In RACHLINSKI, Jeffrey J., GUTHRIE 

Chris, WISTRICH Andrew J. Context Effects in Judicial 

Decision Making. CELS 2009 4th Annual Conference on 
Empirical Legal Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos rece-

beram a mesma descrição de um caso, em que se discu-

tia se um indivíduo, que possuía doença mental, deveria 

ser internado em uma clínica psiquiátrica involuntaria-

mente. Havia uma única diferença na descrição recebida 

pelos dois grupos. A descrição do grupo 1 afirmava que 

8% dos indivíduos com aquela doença cometiam violên-

cia. A descrição do grupo 2 afirmava que de oito a cada 

cem indivíduos com aquela doença cometiam violência. 

155  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 9-13.
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Fonte SLOVIC, Paul; MONAHAN, John. Probability, Danger, 

and Coercion: A Study of Risk Perception and Decision 

Making in Mental Health Law. Law and Human Beha-

vior 19.1 (1995): 49. In RACHLINSKI, Jeffrey J., GUTHRIE 

Chris, WISTRICH Andrew J. Context Effects in Judicial 

Decision Making. CELS 2009 4th Annual Conference on 
Empirical Legal Studies Paper, 2009.

Resultado 39%Trinta e nove por cento dos juízes no grupo 1 

afirmaram que como juízes, decidiriam interná-lo. Já 

61% dos juízes do grupo 2 afirmaram que, como juízes, 

decidiriam interná-lo.

Teste 19

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos 

receberam a mesma descrição de um caso, em que 

o procurador apresentava uma prova, a partir de um 

teste de “PCR”, de que o DNA do réu correspondia ao 

DNA encontrado no sangue presente na cena do crime. 

Havia uma única diferença na descrição recebida pelos 

dois grupos. A descrição do grupo 1 afirmava que 

existia uma chance de 0,1% de que esse teste também 

afirmasse que uma pessoa inocente, aleatoriamente es-

colhida na rua, também tivesse o DNA correspondente 

ao da cena do crime. Para o grupo 2, essa mesma infor-

mação foi apresentada, porém troucou-se o 0,1% por 

“uma chance de uma em mil pessoas”. Juízes de ambos 

os grupos tiveram de responder a três perguntas: i) 

com base nas provas apresentadas, qual é a probabi-

lidade de o DNA encontrado no local do crime ser do 

réu; ii) “com base nas provas apresentadas, qual é a 

probabilidade de o réu ser culpado de matar a vítima 

em questão? iii) com base nessas provas, você afirma-

ria que o réu é culpado ou não? ”.
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Resultado Em relação às duas primeiras perguntas, os juízes do 

grupo 1, em média, afirmaram haver 73% de chance 

de o sangue ser do réu. O juízes do grupo 2, entretan-

to, afirmaram, em média, haver 42% de chance de o 

sangue ser do réu. A diferença entre os dois grupos foi 

estatisticamente relevante. Em relação à terceira per-

gunta, os juízes do grupo 1 afirmaram haver, em média, 

68% de chance de o réu ser culpado. Os juízes do gru-

po 2, por sua vez, afirmaram haver 44% de chance de 

o réu ser culpado. Essa diferença entre os dois grupos 

também foi estatisticamente relevante. 

1.1.10 “Conjunction effects”

Juízes, ao pensar de maneira intuitiva em análises estatísticas, violariam 

duas “regras de lógica” (“conjunction rules”). Essas regras seriam: i) “se A 

faz parte de B, então a probabilidade de A ser verdade não pode ser maior 

do que a probabilidade de B ser verdade”; ii) “a probabilidade de A e B se-

rem verdade não pode ser maior do que a probabilidade de A ser verdade 

isoladamente ou de B ser verdade isoladamente”156.  

Teste 20

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

156  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2009), p. 13-8.
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Modo como 
ocorreu 

Os juízes receberam a descrição da seguinte disputa 

trabalhista: “Dina afirma que sua demissão ocorreu por 

discriminação, já que suas avaliações eram acima da 

média. A companhia diz que ela foi demitida por violar 

regras do local de trabalho, como ‘se cobrir totalmen-

te de preto, de modo que seus colegas ficavam des-

confortáveis’ e ‘se recursar a almoçar na presença de 

colegas de trabalho homens’. Os juízes deveriam, então, 

ranquear a probabilidade das seguintes opções: i) “a 

agência discriminou Dina sem justa causa, com base em 

suas crenças religiosas islâmicas; ii) a agência recrutava 

ativamente uma força de trabalho diversa; iii) a agência 

não fugiu de suas políticas internas de emprego; iv) a 

agência recrutava ativamente uma força de trabalho di-

versa, porém também discriminou Dina sem justa causa, 

com base nas suas crenças religiosas islâmicas”. 

Resultado Caso os juízes não violassem nenhuma regra de lógica, 

eles não diriam que era mais provável que a opção 

“iv” fosse verdade do que as opção “ii” ou “ii” fossem 

verdade. Contudo, 84,4% dos juízes violaram as duas 

regras de lógica ao não responder dessa maneira. 

Teste 21 

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Context Effects in Judicial Decision Making. 

CELS 2009 4th Annual Conference on Empirical Legal 
Studies Paper, 2009.

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos 

receberam a mesma descrição de um caso em que se 

discutia a conferência de um mandado de busca. Ao fi-

nal do caso, os juízes do grupo 1 tiveram de responder 

à seguinte pergunta: “Dada a descrição acima, qual é 

a probabilidade de Mr. P ter cometido o assassinato?”. 

No caso do grupo 2, ao final da descrição fornecida ha-

via a seguinte pergunta: “Dada a descrição acima, qual 

é a probabilidade de Mr. P ter cometido o assassinato 

para evitar que a vítima fosse falar com a polícia sobre 

contrabando?”. 

Resultado Contrariamente ao esperado, a mudança na pergunta 

não provocou um erro na análise de probabilidade 

pelos juízes. 

1.1.11 “Status quo bias” 

Juízes teriam uma tendência a preferir manter as coisas do modo como 

estão, ou seja, teriam uma tendência a manter o “status quo”. Uma pos-

sível razão para essa tendência seria um “custo de arrependimento” que 

sentiriam ao optar por uma alternativa diferente do status quo e essa alter-

nativa ter resultados ruins157. Ao decidir casos, a referência de status quo 

estaria no estado de coisas antes do julgamento. Assim, conceder algum 

tipo de prêmio a qualquer das partes no processo seria visto como um 

meio de alterar o status quo158.

Teste 22 

Fonte ZAMIR, Eyal; RITOV, Ilana. Loss Aversion, Omission 

Bias, and the Burden of Proof in Civil Litigation. The 
Journal of Legal Studies, v. 41, n. 1, p. 165-207, 2012.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Alunos universitários

157  Zamir, Ritov (2012), p. 5-12.

158  Teichman, Zamir (2013), p. 11-2.
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Fonte ZAMIR, Eyal; RITOV, Ilana. Loss Aversion, Omission 

Bias, and the Burden of Proof in Civil Litigation. The 
Journal of Legal Studies, v. 41, n. 1, p. 165-207, 2012.

Modo como 
ocorreu 

Os alunos foram divididos em dois grupos. O primeiro 

recebeu a descrição de um caso em que o cuidador 

de uma pessoa falecida e a filha desta disputavam a 

propriedade do carro do falecido. Nesse cenário, o 

cuidador já havia obtido a documentação do carro e 

estava na posse deste (ou seja, esse era o status quo). 

O segundo grupo também recebeu a descrição de 

um caso em que o cuidador e a filha de um falecido 

disputavam a propriedade do carro. Porém, nesse 

cenário, a filha estava na posse do carro (esse era o 

status quo). Os grupos foram divididos internamente 

em dois: metade das pessoas de um grupo respondia, 

dentro de uma escala, o nível de persuasão da versão 

do cuidador e a outra metade das pessoas do grupo 

respondia se deferia ou não o processo iniciado pelo 

cuidador. 

Resultado Em ambos os grupos, houve uma porcentagem mais 

alta de alunos indicando que o nível de persuasão 

da versão do cuidador era grande, enquanto uma por-

centagem menor indicou que deferiria o caso. Assim, 

os autores concluíram que o status quo não parece 

ter afetado o julgamento deles. 

1.1.12 “Narrow bracketing”159

Juízes, ao analisar diversos casos seguidamente, tenderiam a tomar deci-

sões que mantêm o status quo daquela situação. Essa tendência poderia 

ser interrompida a partir de intervalos, como para refeições160. Uma pos-

sível explicação para essa tendência seria o fato de juízes enxergarem as 

decisões tomadas em um determinado intervalo de tempo como um blo-

co, em que se espera ver uma determinada distribuição de casos161. Assim, 

159  Benforado, Adam. Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broadway 
Books, 2015.

160  Danziger, Levav, Avnaim-Pesso (2011), p. 1-4.

161  É possível relacionar esse viés ao teste de coerência que Sunstein et al. cha-
mam de “Judgement Reversals”. Segundo os autores, juízes julgariam de modo di-
ferente casos que analisassem de isoladamente e casos que julgassem em conjunto 
com outros. Ver mais em: Sunstein, Kahneman, Schkade, Ritov (2001), p. 2-27.
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os juízes evitariam tomar determinados tipos de decisões por acreditarem 

não ser possível uma distribuição de casos dessa maneira162. 

Teste 23 

Fonte DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-, Liora. 

Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings 
of the National Academy of Sciences 108.17, 2011), p. 

6889-92.

Tipo de teste Pesquisa empírica

Com quem 
foi feito

Oito juízes que decidiam se prisioneiros teriam direito 

à liberdade condicional. 

Modo como 
ocorreu 

Foram analisadas todas as decisões tomadas por 

esses juízes durante um dia por cinquenta dias, em um 

período de dez meses.

Resultado A probabilidade de um julgamento ser favorável à 

liberdade condicional do indivíduo é maior se essa 

decisão for tomada no começo do dia ou antes do 

almoço.

1.1.13 Estratégias para processar informações163

As decisões tomadas por juízes poderiam ser afetadas pelas emoções que 

estivessem sentido no momento de analisar as informações do caso e de-

cidir164. Isso aconteceria porque algumas emoções alterariam a percepção 

dos juízes sobre como eles deveriam analisar as informações à sua frente. 

Assim, se um juiz sentisse, por exemplo, uma emoção relacionada à certe-

za, como raiva ou felicidade, tenderia a não analisar tão profundamente as 

informações do caso, pois sentiria mais certeza sobre sua decisão165.

1.1.14 “Mood Congruency Effect” 

 O humor de um juiz poderia afetar suas decisões, de modo que um juiz 

tenderia a tomar decisões que se alinhassem ao seu humor166. Se um juiz 

162  Benforado (2015), p. 157-82.

163  Feigenson, Neal. Emotional Influences on Judgements of Legal Blame: How 
They Happen, Whether They Should, and What to do About It. Emotion and the Law. 
Springer New York, 2009, 45-96.

164  Feigenson (2009), p. 46-51.

165  Idem.

166  Idem.
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estivesse com humor ruim, por exemplo, ele tenderia a interpretar as infor-

mações de um caso de maneira mais negativa e também tomaria uma de-

cisão mais negativa. Isso aconteceria porque as emoções presentes no hu-

mor do juiz lhe estariam mais disponíveis no momento de decidir casos167. 

1.1.15 “The anticipation of future emotions”

No momento da tomada de uma decisão, juízes antecipariam os efeitos 

emocionais dessa decisão neles mesmos e em outras pessoas168. Essa aná-

lise afetaria sua disposição para tomar aquela decisão169. Assim, caso a 

emoção fosse negativa, o juiz teria uma disposição menor a tomar aquela 

decisão e vice-versa.  

1.1.16 “Feedback loops”

 Certas características de um caso poderiam gerar determinada emoção 

em um juiz170. Contudo, essa mesma emoção gerada por uma característi-

ca inicial do caso poderia afetar o modo como o juiz percebe outras carac-

terísticas do caso, o que criaria um “loop” de emoções no caso171.

1.1.17 “Simultaneous Emotion Effects of Different Types”

Como demonstrado anteriormente, emoções podem afetar o julgamento 

de juízes de diversas maneiras172. Contudo, isso poderia acontecer não só 

de modo individual, mas também simultaneamente. Assim, uma mesma 

decisão seria afetada por mais de uma emoção173.

1.1.18 Viés de omissão

Juízes teriam uma tendência a reagir de modo diferente diante de uma 

ação e de uma omissão pelas partes de um caso. Eles interpretariam de 

mais positivamente uma ação que leva a um resultado desejável do que 

uma omissão que leva a um resultado desejável. No entanto, eles também 

167  Idem.

168  Feigenson (2009), p. 54-5.

169  Idem.

170  Feigenson (2009), p. 52-3.

171  Idem.

172  As maneiras como as emoções podem afetar o julgamento de juízes foram 
demonstradas nos itens 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16. 

173  Feigenson (2009), p. 53.
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interpretariam de mais negativamente uma ação que leva a um resultado 

indesejável do que uma omissão que leva a um resultado indesejável174.

Teste 24

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. Ambos le-

ram a descrição de um caso envolvendo um idoso que 

havia entrado com um processo declarando falência. 

As contas do cartão de crédito desse homem refletiam 

basicamente gastos mínimos para sobrevivência. 

A descrição do grupo 1 afirmava que o idoso havia her-

dado US$ 50,000 em “U.S. Treasury Notes” e as tinha 

convertido em ações de uma empresa de médio porte. 

Em seguida, as ações perderam todo o seu valor.

A descrição do grupo 2 afirmava que o idoso havia 

herdado US$ 50,000 em ações de uma empresa de 

médio porte e tinha considerado convertê-las em “U.S. 

Treasury Notes”, porém no final desistiu. Em seguida, 

as ações da empresa de médio porte perderam todo o 

seu valor.

O idoso pede ao tribunal que seja liberado de pagar as 

dívidas do seu cartão de crédito. Seu banco se opõe. 

Os juízes de ambos os grupos devem responder à 

seguinte pergunta: “Baseando-se somente nos fatos 

descritos acima, você liberaria o devedor das dívidas 

do seu cartão?”.

Resultado As respostas dadas pelos juízes de ambos os grupos 

foram semelhantes, de modo que os autores conclu-

íram que a diferença entre as situações de omissão e 

comissão não afetaram o julgamento dos juízes. 

174  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1241-5.
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Teste 25 

Fonte ZAMIR, Eyal; RITOV, Ilana. Loss Aversion, Omission 

Bias, and the Burden of Proof in Civil Litigation. The 
Journal of Legal Studies, v. 41, n. 1, p. 165-207, 2012.

Tipo de Teste Experimento

Com quem 
foi feito

387 alunos de Direito

Modo como 
ocorreu 

Foram desenvolvidos três cenários. O primeiro con-

sistia em um caso em que “um fazendeiro alegava 

que suas ovelhas haviam sido envenenadas com o 

pesticida usado na plantação do seu vizinho fazen-

deiro”. O segundo cenário consistia em um caso em 

que “uma autoridade local e uma empresa imobiliária 

disputavam o montante de compensação devido pela 

desapropriação da parcela de um terreno”. O terceiro 

cenário consistia em um caso em que “um indivíduo 

processou outro pelo pagamento de um empréstimo, 

enquanto o réu negava que havia recebido aquele 

empréstimo”. 

Para cada cenário, foram criadas duas outras versões, 

não muito diferentes, em que se mudava somente o 

nível de persuasão do argumento do autor.

Dessa maneira, cada juiz recebeu uma versão de um 

dos cenários. A pergunta a que deveriam responder 

variava. Uma parte dos juízes respondeu qual era o 

nível de persuasão do argumento do autor, dentro de 

uma escala, e outra parte decidiu o caso. 

Resultado Não houve nenhuma diferença estatisticamente rele-

vante entre as diferentes versões dos cenários. 

Em relação a todos os juízes, dentro de todos os ce-

nários, que responderam em escala, a média de per-

suasão do argumento do autor foi de 58,8%. Metade 

dos juízes respondeu que o nível de persuasão era 

maior que 50% em uma escala de 100%. Em relação 

aos juízes que decidiram o caso, dentro de todos os 

cenários, 41% deles responderam que defeririam o 

caso.

Houve uma diferença estatisticamente significante 

entre as diferentes perguntas feitas para os juízes, 

porém não entre os diferentes cenários.  
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1.1.19 Preconceito racial

Juízes tomariam decisões diferentes, para casos semelhantes, devido a cor 

da pele das pessoas. Assim, o fato de uma das partes ser negra ou branca 

afetaria as decisões dos juízes175. 

Teste 26

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, An-

drew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL Rev., 

v. 86, p. 1227, 2006.

Tipo de Teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Todos os juízes receberam a seguinte descrição de 

caso: “A devedora, uma jovem mulher, entrou com um 

processo pedindo proteção de falência para não ter 

de pagar sua dívida estudantil. A devedora completou 

três anos de faculdade, porém a largou no final do seu 

terceiro ano, devido a uma gravidez inesperada. Para 

sustentar a ela e seu filho, a devedora aceitou um traba-

lho como vendedora, que pagava US$ 18,000 por ano. 

Sua avó a ajudava cuidando da criança. Recentemente, 

contudo, a avó ficou doente e não pôde mais cuidar 

da criança enquanto a devedora trabalhava. Assim, a 

devedora agora tem de pagar para que alguém cuide 

da criança”. Os juízes deveriam assumir que “a legisla-

ção da área onde eles trabalham permite que juízes de 

falência optem por isentar alguém de pagar uma parte 

da sua dívida estudantil”. Assim, eles deveriam respon-

der, “com base no teste de ‘undue hardship’ e nos fatos 

descritos, quantos dólares eles permitiriam que a jovem 

não pagasse (um valor entre 0 e US$ 83,748). 

A diferença entre as versões recebidas pelos juízes 

consistia no fato de os nomes da devedora em cada 

versão mudarem. Para uma parte dos juízes, a devedora 

foi descrita com nomes que soavam afro-americanos e, 

para outra parte dos juízes, ela foi descrita com nomes 

que soavam como os de uma mulher branca. 

175  Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1245-8.
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Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, An-

drew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL Rev., 

v. 86, p. 1227, 2006.

Resultado Não houve diferença estatisticamente relevante na 

resposta de juízes que observaram nomes diferentes. 

Os juízes que receberam o caso com um nome afro-

-americano avaliaram que permitiriam que ela não 

pagasse, em média, US$ 47,106, enquanto os juízes que 

receberam o caso com um nome que parecia de uma 

pessoa branca avaliaram que permitiriam, em média, o 

não pagamento de US$ 48,506. Houve uma diferença 

estatisticamente relevante entre a resposta de juízes 

com mais e com menos experiência e entre a resposta 

de juízes republicanos e democratas. 

Teste 27 

Fonte GRAHAM, Sandra; LOWERY, Brian S.. Priming Uncons-

cious Racial Stereotypes About Adolescent Offenders. 

Law and human behavior 28.5, 2004, p. 483.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Policiais e “juvenile probation officers”

Modo como 
ocorreu 

Os indivíduos foram divididos em dois grupos. O 

primeiro foi “primed” com palavras que lembravam 

negros, enquanto o segundo foi “primed” com um 

grupo de palavras aleatórias. Em seguida, ambos os 

grupos leram um caso em que se descrevia, de ma-

neira ambígua, um crime. Os grupos deveriam analisar 

a culpabilidade do indivíduos acusado do crime, sua 

expectativa de reincidência, a punição merecida, além 

de diversas características desse indivíduo, como sua 

maturidade. 

Resultado O grupo“primed” com as palavras que lembravam 

negros demonstraram uma tendência a punir de ma-

neira mais severa o indivíduo do caso. 

1.1.20 “Apologies and terror management”176

Um juiz poderia ser impactado pelo pedido de desculpas de um réu, de 

modo que, para decidir o caso, levaria em consideração não só os fatos e 

176  Rachlinski; Guthrie; Wistrich. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL Rev., v. 
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a lei, mas também esse pedido de desculpas177. Um juiz também poderia 

ser afetado pelo efeito do “terror management”. Segundo a teoria, esse 

fenômeno consistiria no fato de que “quando as pessoas contemplam sua 

mortalidade, tendem a tomar decisões que reforçam valores culturais pro-

fundamente arraigados, como um meio de se defender”178. Assim, o “terror 
management” funcionaria também como um viés, alterando a percepção 

do juiz sobre o caso. 

Teste 28

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em dois grupos. O grupo 1 

recebeu a seguinte descrição do caso: “Um devedor 

deseja ser liberado de pagar sua dívida de crédito. O 

banco se opõe a essa liberação, argumentando que o 

devedor tomou essa dívida sabendo que não poderia 

pagar. Os juízes souberam que o devedor nunca teve 

um emprego que pagasse mais do que o salário míni-

mo, mas que recentemente tinha conseguido um novo 

trabalho. Infelizmente, o trabalho coincidiu com sua 

viagem anual a Cancún, no México, durante o ‘spring 
break’. O novo empregador de Jared lhe disse que ele 

não poderia ter tempo de férias para ir viajar e que se 

fosse, seria demitido. Jared foi a Cancún mesmo assim 

e gastou US$ 2976 no seu novo cartão de crédito (o 

limite do cartão era de US$ 3000).”.

86, p. 1227, 2006.

177 Rachlinski, Guthrie, Wistrich (2006), p. 1248-56.

178  Idem.



Anuário de publicAções dA grAduAção 201676

Fonte RACHLINSKI, Jeffrey J.; GUTHRIE, Chris; WISTRICH, 

Andrew J. Inside the Bankruptcy Judge’s Mind. BUL 
Rev., v. 86, p. 1227, 2006.

O grupo 2 recebeu a mesma descrição do caso, além da 

seguinte informação: “Jared tomou o passo inusitado de 

falar com você pessoalmente. Ele pediu para poder falar 

e disse: ‘Juiz, eu realmente me arrependo de ter gastado 

de maneira imprudente. Eu sei que o que fiz foi errado, 

mas não tenho um meio de devolver. Eu vou perder tudo 

que tenho para pagar aluguel e comida”. 

Os grupos 1 e 2 também foram divididos em dois 

subgrupos: o tipo de emprego que Jared havia con-

seguido variava entre os subgrupos. Uma parte dos 

juízes soube que Jared trabalhava como “motorista 

de ônibus no Gino’s Pizza” e que ele tinha acabado de 

“se inscrever em um curso para palhaços para tentar 

conseguir uma posição mais lucrativa na pizzaria”. 

Outra parte dos juízes soube que Jared “tinha come-

çado a trabalhar como motorista e cavador de túmulo 

na Gino’s Funeral Home, um mortuário local, e que ele 

havia acabado de se inscrever em um programa para 

aprender técnicas de embalsamamento para tentar 

conseguir uma posição mais lucrativa no Gino’s”. 

Todos os juízes tinham de responder se eles permiti-

riam que Jared não pagasse o crédito devido por ele, 

pelos gastos na viagem. 

Resultado A existência de uma desculpa e o “terror manage-
ment” não alteraram significativamente a resposta 

entre os dois grupos. 

1.1.21 “The story model and coherence based reasoning”179

 O “story model” indicaria que o “processo cognitivo mais importante na 

determinação de fatos em um processo”180 é a construção, pelo juiz, de 

um história a partir dos fatos, evidências e argumentos apresentados no 

processo. Assim, o resultado final do processo dependeria mais da nar-

rativa e menos de fatores como a ordem de apresentação pelas partes 

no tribunal181. Uma história seria formada com base em três fatores: “as 

179  Teichman; Zamir. Judicial Decisionmaking: A Behavioral Perspective, 2013.

180  Teichman, Zamir (2013), p. 4-6.

181  Idem.
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evidências apresentada no processo; o conhecimento sobre eventos simi-

lares ao que está sendo debatido; e as noções gerais do que constitui uma 

história completa”182. No caso de, no processo, estarem sendo apresenta-

das duas narrativas diferentes, seria escolhida a que fosse mais coerente e 

explicasse melhor todas as evidências apresentadas no processo. Dois fa-

tores contribuiriam para que uma história fosse coerente: i) “a história não 

conter contradições internas ou lhe faltar elementos”183; ii) a história estar 

de acordo com as crenças do juiz sobre “o mundo físico, as motivações e 

o comportamento das pessoas”184.

1.1.22 Informações irrelevantes

Durante um processo, decide-se que muitas informações não podem con-

tribuir para a decisão daquele caso. Contudo, como o juiz já teve acesso 

àquela informação, seu julgamento poderia, ainda assim, ser afetado por 

ela185. Isso aconteceria pelo fato de novas informações afetarem direta-

mente “o modo como as pessoas processam e armazenam fatos e cren-

ças”186. Acredita-se que a própria proibição de levar aquela informação em 

conta pode ter o efeito de fazer que um juiz queira utilizá-la mais ainda187. 

O juiz poderia ter seu julgamento afetado por novas informações de 

três maneiras188: i) o juiz sabe que deve ignorar a informação, mas opta por 

levá-la em consideração; ii) o juiz tenta não levar a informação em consi-

deração, mas não consegue deixar de considerá-la; iii) o juiz não quer levar 

a informação em consideração, acredita que conseguiu ignorá-la durante 

sua deliberação, mas a informação ainda assim afeta seu julgamento. 

Teste 29

Fonte GREENE, Edith; DODGE, Mary. The Influence of Prior 

Record Evidence on Juror Decision Making. Law and 
Human Behavior 19.1, 1995, p. 67.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Indivíduos que já haviam trabalhado como jurados

182  Idem.

183  Idem.

184  Idem.

185 Teichman, Zamir (2013), p. 8-10.

186  Wistrich, Guthrie, Rachlinski, 2005.

187  Brehm (1966) apud Wistrich, Guthrie, Rachlinski, 2005, p. 1261.

188  Idem.
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Fonte GREENE, Edith; DODGE, Mary. The Influence of Prior 

Record Evidence on Juror Decision Making. Law and 
Human Behavior 19.1, 1995, p. 67.

Modo como 
ocorreu 

Os jurados foram divididos em seis grupos. 

O primeiro grupo recebeu a descrição de um caso e 

teve acesso ao histórico de condenações passadas do 

indivíduo. Foi instruído, também, sobre como utilizar 

as evidências apresentadas. O histórico não poderia 

afetar seu julgamento. 

O segundo grupo recebeu a descrição de um caso e 

teve acesso ao histórico de condenações passadas do 

indivíduo. Não recebeu instruções sobre como utilizar 

as evidências apresentadas. 

O terceiro grupo recebeu a descrição de um caso e 

teve acesso ao histórico do indivíduo, que mostrava 

que já havia sido absolvido de um processo. Foi instru-

ído sobre como utilizar as evidências apresentadas. O 

histórico não poderia afetar seu julgamento. 

O quarto grupo recebeu a descrição de um caso e teve 

acesso ao histórico do indivíduo, que mostrava que 

já havia sido absolvido de um processo. Não recebeu 

instruções sobre como utilizar as evidências apresen-

tadas. 

O quinto grupo não recebeu o histórico do indivíduo, 

mas recebeu instruções sobre como as evidências 

apresentadas deveriam ser utilizadas. 

O sexto grupo não recebeu o histórico do indivíduo 

nem instruções sobre como utilizar as evidências apre-

sentadas. 

Resultado Houve uma diferença significativa entre o grupo que 

recebeu o histórico de condenações do indivíduo e os 

grupos que não receberam o histórico ou receberam 

o histórico de absolvições. No total, o grupo que rece-

beu o histórico de condenações condenou muito mais 

o indivíduo do caso do que os outros grupos. 

As instruções sobre o que levar em conta nas evidên-

cias apresentadas não parecem ter afetado o julga-

mento dos jurados. 
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Teste 30

Fonte EISENBERG, Theodore; HANS, Valeria P. Taking a 

Stand on Taking the Stand: The Effect of a Prior Cri-

minal Record on the Decision to Testify and on Trial 

Outcomes. Cornell L. Rev., 94, 2008, p. 1353.

Tipo de teste Pesquisa empírica

Com quem 
foi feito

Foram utilizados dados de cerca de trezentos pro-

cessos criminais nos Estados Unidos.

Modo como 
ocorreu 

Dentre os processos analisados, existiam, no ge-

ral, dois tipos de situação: situações em que o réu 

testemunhava perante o tribunal e situações em que 

o réu não testemunhava no tribunal. Dos réus com 

precedentes criminais, 60% testemunharam perante 

os tribunais. Dos que testemunharam, 50% tiveram 

seu histórico criminal revelado. 

Controlando-se os tipos de caso, analisou-se a dife-

rença entre os resultados de casos em que o históri-

co do réu foi revelado e os casos em que não foi. 

Resultado A condenação foi maior em casos em que o históri-

co do réu foi revelado em relação aos casos em que 

não foi. 

Teste 31

Fonte WISTRICH, Andrew J., GUTHRIE, Chris, RACHLINSKI, 

Jeffrey J. Can Judges Ignore Inadmissible Informa-

tion? The Difficulty of Deliberately Disregarding. 

University of Pennsylvania Law Review, 2005, p. 1251-

345.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes
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Fonte WISTRICH, Andrew J., GUTHRIE, Chris, RACHLINSKI, 

Jeffrey J. Can Judges Ignore Inadmissible Informa-

tion? The Difficulty of Deliberately Disregarding. 

University of Pennsylvania Law Review, 2005, p. 1251-

345.

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em grupos. Cada grupo re-

cebeu ou um caso em que havia algum tipo de infor-

mação que não poderia ser considerada no processo, 

ou o mesmo caso, mas sem a informação que deveria 

ser desconsiderada (grupos de controle). 

Existiam os seguintes tipos de informações inadmissí-

veis: i) “tentativas de acordo antes do julgamento”: foi 

feita uma versão dessa informação com uma âncora 

de baixo valor e outra com uma âncora de alto valor; 

ii) “informações protegidas por sigilo entre advogado 

e cliente, mas vistas em uma câmera por um juiz”; 

iii) “histórico sexual inadmissível em um julgamento 

criminal de uma suposta agressão sexual”; iv) “histó-

rico criminal em um julgamento civil”; v) “informação, 

obtida pela promotoria a partir um defensor criminal, 

que o governo havia combinado de não ser utilizada 

em um acordo de cooperação”; vi) “o resultado de 

uma busca ao decidir se havia ‘probable cause’ para 

aquela busca; vii) uma confissão criminal obtida du-

rante uma interrogação conduzida depois que um réu 

havia pedido por seu advogado”. Ao final, os juízes 

deveriam determinar o tipo de punição que aquela 

pessoa deveria sofrer e também se a informação de-

veria de fato ser desconsiderada. 
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Fonte WISTRICH, Andrew J., GUTHRIE, Chris, RACHLINSKI, 

Jeffrey J. Can Judges Ignore Inadmissible Informa-

tion? The Difficulty of Deliberately Disregarding. 

University of Pennsylvania Law Review, 2005, p. 1251-

345.

Resultado Resultados em relação ao grupo de controle e aos 

juízes que tiveram acesso às informações e julgaram 

que deveriam ser desconsideradas: 

Item “i”: os juízes que tiveram acesso à informação 

com a âncora baixa concederam, em média, uma 

compensação de US$ 612,000. O grupo de controle 

dessa âncora concedeu, em média, uma compensa-

ção de US$ 1,400,000. Os juízes que tiveram acesso 

à informação com a âncora alta concederam, em mé-

dia, uma compensação de US$ 2,200,000. O grupo 

de controle dessa âncora concedeu, em média, uma 

compensação de US$ 808,000. 

Tanto a âncora alta quanto a âncora baixa afetaram 

significativamente a decisão dos juízes em relação ao 

grupo de controle. 

Item “ii”: no grupo de controle, 55,6% dos juízes defe-

riram o caso. No grupo que teve acesso à informação 

sigilosa, 29,2% deferiram o caso. 

Item “iii”: 49,1% dos juízes no grupo de controle 

decidiram que o réu era culpado. Vinte por cento dos 

juízes no grupo que teve acesso à informação sigilosa 

decidiram que o réu era culpado.

Item “iv”: os juízes que tiveram acesso à informação 

“concederam em média 12% menos em danos do que 

os juízes que não tiveram acesso ao histórico criminal 

do autor”. 

Item “v”: todos os juízes no grupo de controle res-

ponderam que condenariam o réu ao tempo mínimo 

de prisão (78 meses). No grupo que teve acesso à 

informação, 46,4% dos juízes escolheram o tempo 

mínimo de prisão (78 meses). 
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Fonte WISTRICH, Andrew J., GUTHRIE, Chris, RACHLINSKI, 

Jeffrey J. Can Judges Ignore Inadmissible Informa-

tion? The Difficulty of Deliberately Disregarding. 

University of Pennsylvania Law Review, 2005, p. 1251-

345.

Item “vi”: 23,9% dos juízes no grupo de controle 

concluíram que havia “probable cause” para a busca, 

enquanto 27,7% dos juízes que tiveram acesso à 

informação também concluíram que havia “probable 
cause” para a busca. 

Item “vii”: 17,7% dos juízes no grupo de controle 

condenaram o réu, enquanto 20,7% dos juízes que 

tiveram acesso à informação também condenaram o 

réu.  

Teste 32

Fonte Rachlinski, Jeffrey J.; Guthrie Chris; Andrew J. Wistri-

ch. Context Effects in Judicial Decision Making. CELS 
2009 4th Annual Conference on Empirical Legal Stu-
dies Paper, 2009.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Juízes

Modo como 
ocorreu 

Os juízes foram divididos em diversos grupos. Havia 

três principais diferenças entre cada grupo: 

i) o crime: havia cenários em que o crime era um 

roubo à mão armada e outros em que o crime era um 

assassinato.

ii) o que a polícia fez de errado (e que levaria à infor-

mação que deveria ser desconsiderada): havia três 

possíveis cenários: a polícia não fez nada de errado; a 

polícia ignorou o pedido do indivíduo por um advoga-

do; a polícia fez uma “interrogação severa”.

iii) o réu fez uma confissão ou não.
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Fonte Rachlinski, Jeffrey J.; Guthrie Chris; Andrew J. Wistri-

ch. Context Effects in Judicial Decision Making. CELS 
2009 4th Annual Conference on Empirical Legal Stu-
dies Paper, 2009.

Resultado A confissão ou não do réu afetou os resultados em re-

lação ao crime envolvido e a conduta da polícia. Nos 

casos em que não houve confissão por parte do réu, o 

crime envolvido no caso não mudou o julgamento dos 

juízes. Estes também tenderam a condenar mais o réu 

nos casos em que houve confissão e uma má conduta 

por parte da polícia (interrogação severa ou ausência 

de advogado). Especificamente nos casos de interro-

gação severa, o crime parece ter afetado o julgamen-

to dos juízes. A condenação foi menor para casos de 

assalto à mão armada do que no caso de assassinatos. 

1.1.23 “Simulation heuristic”189 

Juízes teriam uma tendência maior a basear a sua decisão em uma evi-

dência estatística nos casos nos quais eles considerem mais difícil imagi-

nar uma explicação alternativa para o acontecimento que também seja 

compatível com aquela evidência190. Assim, a facilidade com a qual um juiz 

imagina cenários relacionados àquela decisão seria um fator determinante 

no uso de evidências estatísticas por juízes. 

Teste 34

Fonte NIEDERMEIER, K. E.; KERR, N. L.; MESSÉ L. A., 1999. 

Jurors’ Use of Naked Statistical Evidence: Exploring 

Bases and Implications of the Wells Effect. In

TEICHMAN, Doron; ZAMIR, Eyal. Judicial Deci-
sionmaking: A Behavioral Perspective, 2013.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Não especificado

189  Teichman, Doron; Zamir, Eyal. Judicial Decisionmaking: A Behavioral Perspec-
tive, 2013.

190  Niedermeier, Messé (1999) apud Teichman, Zamir (2013), p. 19.
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Fonte NIEDERMEIER, K. E.; KERR, N. L.; MESSÉ L. A., 1999. 

Jurors’ Use of Naked Statistical Evidence: Exploring 

Bases and Implications of the Wells Effect. In

TEICHMAN, Doron; ZAMIR, Eyal. Judicial Deci-
sionmaking: A Behavioral Perspective, 2013.

Modo como 
ocorreu 

Os indivíduos leram a descrição de casos de aciden-

tes. Os casos variavam em relação à facilidade com 

que era possível imaginar uma explicação para o réu 

não ser culpado. A probabilidade de esses casos acon-

tecerem, contudo, era a mesma.

Resultado Os juízes tiveram uma tendência maior a deferir o 

pedido do autor nos casos em que era mais difícil 

imaginar um cenário alternativo (apesar de a probabi-

lidade ser a mesma em todos os casos). 

1.1.24 “Cultural cognition”191

A “cultural cognition” consistiria no fato de juízes terem seus julgamentos 

afetados, sem que percebessem, por características de sua personalidade. 

Assim, juízes diferentes poderiam ter conclusões diferentes até mesmo so-

bre casos aparentemente objetivos, já que traços de sua personalidade os 

levariam a perceber os mesmos fatos de maneira diferente192. Essas carac-

terísticas funcionariam como “óculos com tinta, filtrando para fora alguns 

detalhes e colocando outros em seu foco”193. As características pessoais 

de cada juiz que podem levar a isso são inúmeras, porém alguns exemplos 

são seu gênero, sua posição política e sua religião194. 

Teste 35

Fonte STORMS, Michael D. Videotape and the Attribution 

Process: Reversing Actors’ and Observers’ Points of 

View, 27 J. Personality & Soc. Psych., 165, 1973 in BEN-

FORADO, Adam. Unfair: The New Science of Criminal 
Injustice. Broadway Books, 2015.

Tipo de teste Experimento

191  Benforado. Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broadway Books, 
2015.

192  Benforado (2015), p. 96-7; p. 160-5.

193  Idem.

194  Idem.
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Fonte STORMS, Michael D. Videotape and the Attribution 

Process: Reversing Actors’ and Observers’ Points of 

View, 27 J. Personality & Soc. Psych., 165, 1973 in BEN-

FORADO, Adam. Unfair: The New Science of Criminal 
Injustice. Broadway Books, 2015.

Com quem 
foi feito

1.350 norte-americanos escolhidos aleatoriamente

Modo como 
ocorreu 

No caso “Scott vs. Harris”, a Suprema Corte norte-

-americana decidiu que “‘nenhum jurado razoável’ 

poderia assistir à filmagem do caso que deixou Victor 

Harris paralisado e ver sua fuga da polícia como nada 

a não ser algo extremamente perigoso e a causa do 

acidente”. Para observar se todos tinham realmente 

essa impressão, os participantes desse experimento 

também assistiram à filmagem do acidente e comen-

taram o que acharam. 

Resultado A visão das pessoas sobre o que razoavelmente havia 

acontecido no vídeo não foi a mesma, contrariando, 

assim, a afirmação da Suprema Corte. “Uma mulher 

afro-americana, não muito rica, liberal, altamente 

educada com visão igualitária e comunitária tinha 

uma tendência maior do que um homem branco 

conservador, defensor das hierarquias sociais atuais 

e do individualismo, a acreditar que Scott e a polícia 

seriam os principais culpados.” 

1.1.25 “Camera perspective bias”195

O “camera perspective bias” faria que o ângulo sob o qual um vídeo foi 

filmado afetasse a opinião de juízes sobre o comportamento das pessoas 

no vídeo196. Juízes tenderiam a compreender melhor o comportamento da 

pessoa que está sob a perspectiva da câmera, atribuindo suas atitudes a 

“exigências e limitações do contexto em que ela estava”197. Contrariamen-

te, quando juízes assistem a um vídeo sob a perspectiva de um observador 

externo, e não da pessoa filmada, tenderiam a atribuir a atitude das pesso-

as no vídeo à sua “disposição e caráter”198, e não a exigências do contexto. 

Dessa maneira, uma evidência apresentada na forma de vídeo poderia afe-

195  Benforado. Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broadway Books, 
2015.

196  Benforado (2015), p. 157-82.

197  Idem.

198  Idem.
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tar o modo como o juiz entende essa prova e, consequentemente, contri-

buiria para o resultado do julgamento. 

Teste 36

Fonte LASSITER, G. Daniel. Videotaped Confessions: The 

Impact of Camera Point of View on Judgements of 

Coercion, 3. J. Applied Soc. Psychol. 268, 1986.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Estudantes universitários

Modo como 
ocorreu 

Foi realizada uma simulação de uma interrogação 

entre um policial (um homem branco) e uma suspeita 

(uma mulher branca), em que, após diversos ques-

tionamentos do policial, a suspeita eventualmente 

confessava. A interrogação foi filmada por câmeras 

localizadas sob três ângulos diferentes da sala. Cada 

grupo viu a filmagem feita sob um ângulo. 

O ângulo da filmagem observado pelo primeiro grupo 

mostrava a suspeita de frente (da cintura para cima) 

e o policial de costas (com sua cabeça e seu ombro 

aparecendo). 

O ângulo de filmagem observado pelo segundo grupo 

mostrava o policial de frente (da cintura para cima) 

e a suspeita de costas (com sua cabeça e seu ombro 

aparecendo). 

O ângulo de filmagem observado pelo terceiro grupo 

mostrava o policial e a suspeita de lado (ambos da 

cintura para cima). 

Resultado “Julgamentos de que houve coerção foram mais 

baixos quando a câmera estava focada na suspeita, 

intermediários quando a câmera estava focada igual-

mente na suspeita e no detetive, e mais altos quando 

a câmera estava focada no detetive” 

1.1.26 “Weight bias”

O peso de uma pessoa ou de um objeto poderia influenciar julgamentos, 

na medida em que os juízes “sentissem o peso”199. Uma testemunha obesa, 

por exemplo, poderia fazer que um caso fosse julgado de maneira mais 

199  Benforado (2010), p. 1198-209.
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rígida ou cautelosa200. No entanto, segurar uma pasta contendo um pro-

cesso muito pesado também poderia fazer que juízes “sentissem o peso” 

daquele caso e, portanto, o julgassem de maneira diferente201.

1.1.27 “Ability to search for information”202

O modo como juízes buscam e interpretam informações seria enviesado 

por crenças posteriores. Assim, ao buscar dados ou outras informações, 

juízes procurariam o que mais estivesse de acordo com sua opinião. A 

pesquisa funcionaria, então, como um meio de embasar uma opinião já 

formada, e não de procurar novas informações de ambos os lados, para 

decidir de modo mais informado. Da mesma maneira, opiniões preconce-

bidas de juízes poderiam afetar sua interpretação sobre informações já 

trazidas nos casos203.

Teste 37

Fonte KAHAN, Dan M. et al. Motivated Numeracy and Enligh-

tened Self-Government. Yale Law School, Public Law 

Working Paper 307 (2013) in BENFORADO, Adam. 

Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broa-

dway Books, 2015. p. 172.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Indivíduos

Modo como 
ocorreu 

Os indivíduos analisaram dois conjuntos de dados. O 

primeiro correspondia a um tratamento de alergia de 

pele, e os indivíduos tinham de verificar quão efetivo 

o tratamento havia sido. O segundo correspondia a 

uma política de regulação de armas de fogo. Os indi-

víduos também tinham de analisar os dados e verificar 

quão efetivo a política havia sido. 

200  Idem.

201  Idem.

202  Benforado. Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broadway Books, 
2015.

203  Benforado, 2015, p. 157-82.
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Fonte KAHAN, Dan M. et al. Motivated Numeracy and Enligh-

tened Self-Government. Yale Law School, Public Law 

Working Paper 307 (2013) in BENFORADO, Adam. 

Unfair: The New Science of Criminal Injustice. Broa-

dway Books, 2015. p. 172.

Resultado Ao analisar o primeiro conjunto de dados, a respos-

ta entre os indivíduos variou. Alguns responderam 

corretamente e outros não. Contudo, ao analisar o 

segundo conjunto de dados, as mesmas pessoas que 

anteriormente haviam demonstrado possuir conheci-

mento matemático não responderam de modo corre-

to. Os pesquisadores atribuíram as respostas erradas 

à opinião pessoal dos pesquisados sobre a regulação 

de armas. Assim, “quando os dados indicavam uma 

conclusão que estava em conflito com sua ideologia, 

eles pareciam desconsiderá-la”. 

1.1.28 “Warmth bias”

O fato de um ambiente estar em alta temperatura poderia afetar a decisão 

dos juízes. Sugere-se que a temperatura maior, tanto dentro do tribunal 

quanto na rua onde o tribunal se localiza faria que os tomadores de de-

cisão tivessem um tendência mais generosa204, a qual se concretizaria de 

diversas maneiras, como aceitar mais facilmente a opinião de outras pes-

soas, concordando com as decisões e determinações de outros órgãos 

estatais, exigindo fianças menores ou aceitando pedidos de liberdade con-

dicional. Esses mesmos efeitos poderiam ser provocados por objetos que 

transmitam uma sensação de calor, como um copo de chá quente, ou pela 

quantidade de roupas que o juiz está vestindo205. 

1.1.29 “Cleanliness”206 

Sensações de nojo poderiam fazer que juízes decidissem de maneira mais 

severa207. Essa sensação poderia ser provocada por odores na sala de au-

diência, pela aparência de uma das partes ou testemunha, ou por uma 

descrição feita pelo advogado ou pelas partes208. 

204  Benforado (2010), p. 1196-207.

205  Idem.

206  Benforado. The Body of the Mind: Embodied Cognition, Law, and Justice. Law, 
and Justice (February 2, 2010). St. Louis University Law Journal, 54, 2010.

207  Benforado (2010), p. 1199-210.

208  Idem.



O impactO de vieses cOgnitivOs nO prOcessO decisóriO de tribunais 89

1.1.30 “What you see is all there is”209 

Esse viés faria que juízes tomassem decisões intuitivas, mesmo com pouca evidên-

cia que embasasse sua conclusão210. Isso aconteceria porque o cérebro estaria mais 

preocupado em formar uma história coerente para aquela situação do que tomar a 

decisão mais informada possível211. Assim, em muitas ocasiões, juízes tomariam deci-

sões intuitivas, pois o seu cérebro formou uma história coerente para aquela escolha, 

mesmo que com pouca evidência a embasá-la. 

Teste 38

Fonte BRENNER, Lyle A.; KOEHLER, Derek J.; TVERSKY, 

Amos. On the evaluation of one-sided evidence. Jour-
nal of Behavioral Decision Making, 9.1, 1996, p. 59-70.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Estudantes

Modo como 
ocorreu 

Os indivíduos foram divididos em três grupos. Todos os 

grupos receberam a mesma descrição de um caso. “No 

dia 3 de setembro, o autor David Thorton, um represen-

tante de sindicato de 43 anos, esteve na Farmácia Thrifty, 

fazendo uma visita rotineira de sindicato. Após dez minu-

tos de sua chegada, o gerente da loja o confrontou e disse 

que não poderia mais falar com funcionários que fazem 

parte do sindicato no andar da loja. Em vez disso, teria de 

vê-los no cômodo de trás enquanto estavam no intervalo. 

Esse pedido é permitido pelo contrato entre o sindicato e 

a farmácia, mas nunca havia sido feito antes. Quando Mr. 

Thorton se recusou, disseram-lhe que tinha a opção de 

aceitar o pedido, sair da loja ou ser preso. Nesse momento, 

Mr. Thornton indicou ao gerente que ele sempre podia fa-

lar com os funcionários no andar da loja por dez minutos, 

desde que as atividades da loja não fossem interrompidas, 

e que ele preferia ser preso a mudar sua rotina de visita. O 

gerente, então, chamou a polícia e pediu que Mr. Thor-

ton fosse algemado na loja por invasão de propriedade. 

Depois de ele ser autuado e preso em uma cela por pouco 

tempo, todas as acusações foram retiradas. Mr. Thorton 

está processando a farmácia 

209  Kahneman. Thinking, Fast and Slow. Macmillan, 2011.

210  Kahneman (2011), p. 85-8.

211  Idem.
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Fonte BRENNER, Lyle A.; KOEHLER, Derek J.; TVERSKY, 

Amos. On the evaluation of one-sided evidence. Jour-
nal of Behavioral Decision Making, 9.1, 1996, p. 59-70.

O primeiro grupo leu o caso e ouviu uma sustentação 

oral por parte do advogado do réu. 

O segundo grupo leu o caso e ouviu uma sustentação 

oral por parte do advogado do autor. 

O terceiro grupo leu o caso e ouviu duas sustenta-

ções: uma por parte do advogado do réu e a outra 

por parte do advogado do autor. 

Resultado Os indivíduos que somente ouviram o advogado de 

uma das partes tenderam a decidir mais a favor da 

parte defendida por esse advogado. Esse indivíduos 

também tiveram mais confiança em sua escolha. 

1.1.31 “Base rates”

Consideram-se “causal base rates” aquelas que demonstram uma relação 

de causalidade entre um cenário e determinada estatística, explicando, 

assim, que a probabilidade de um cenário acontecer seria maior do que 

a possibilidade de outro cenário ter acontecido212. “Statistical base rates”, 

entretanto, não demostrariam essa relação de causalidade direita, ape-

sar de o teorema de Bayes permitir que as informações conferidas sejam 

utilizadas no cálculo da probabilidade de certo cenário ter acontecido213. 

Ao analisar casos que contenham informações estatísticas, juízes teriam 

facilidade em compreender matematicamente como “causal base rates” se 

aplicam aos casos em análise, mas teriam dificuldade em compreender a 

aplicação de “statistical base rates”. Isso aconteceria porque “causal base 
rates” são tratadas como “informações sobre o caso em particular e são 

facilmente combinadas com outras informações específicas do caso”214, 

enquanto “statistical base rates” são geralmente “subutilizadas ou às ve-

zes completamente ignoradas, quando estão disponíveis informações es-

pecíficas sobre o caso em questão”215. 

212  Tversky, Kahneman (1981), p. 155-6.

213  Idem.

214  Kahneman (2011), p.167-8.

215  Idem.
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Teste 39

Fonte TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Causal Schemas 

in Judgements under Uncertainty. Progress in social psy-
chology 1, 1980, p. 49-72.

Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Não especificado

Modo como 
ocorreu 

Um primeiro grupo analisou o seguinte problema: 

“Um táxi se envolveu em um atropelamento seguido de 

fuga à noite. Duas companhias de táxi, a Verde e a Azul, 

operam na cidade. Você recebeu as seguintes informa-

ções: i) 85% dos táxis na cidade são verdes e 15% são 

azuis; ii) uma testemunha identificou o táxi como azul. O 

tribunal testou sua habilidade para identificar táxis den-

tro das condições de visibilidade apropriadas. Quando 

apresentado a uma amostra de táxis (metade azuis e 

metade verdes), a testemunha identificou corretamente 

o táxi em 80% dos casos e errou em 20%. Qual a proba-

bilidade de o táxi envolvido no acidente ser azul, e não 

verde?” 

Um segundo grupo analisou o seguinte problema:

“Um táxi se envolveu em um atropelamento seguido de 

fuga à noite. Duas companhias de táxi, a verde e a azul, 

operam na cidade. Você recebeu as seguintes informa-

ções: i) a despeito de as duas companhias serem pra-

ticamente iguais em tamanho, 85% dos acidentes com 

táxis na cidade envolvem táxis verde e 15% envolvem 

táxis azuis; ii) uma testemunha identificou o táxi como 

azul. O tribunal testou sua habilidade para identificar 

táxis dentro das condições de visibilidade apropriadas. 

Quando apresentado a uma amostra de táxis (metade 

azuis e metade verdes), a testemunha identificou corre-

tamente o táxi em 80% dos casos e errou em 20%. Qual 

a probabilidade de o táxi envolvido no acidente ser azul, 

e não verde?” 
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Fonte TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Causal Schemas 

in Judgements under Uncertainty. Progress in social psy-
chology 1, 1980, p. 49-72.

Resultado A solução matematicamente correta para esse proble-

ma é 41%.

No primeiro grupo, a resposta média foi 80%. No segun-

do grupo, a resposta média foi 55% (os pesquisadores 

a consideraram muito mais próxima da resposta correta 

do que a resposta do primeiro grupo). 

No primeiro grupo, 45% dos indivíduos responderam 

que a probabilidade era de 80% (número semelhante às 

vezes em que a testemunha acertou a resposta nos tes-

tes). No segundo grupo, 18% dos indivíduos respondeu 

que a probabilidade era de 80%. 

No primeiro grupo, 7% dos indivíduos responderam que 

a probabilidade era de 15% (número semelhante ao nú-

mero de carros na cidade). No segundo grupo, 18% dos 

indivíduos responderam que a probabilidade era de 15%. 

1.1.32 “Illusory correlation”216

“Illusory correlations” seriam avaliações de correlação determinadas de 

maneira enviesada devido à “availability heuristic”217. A “availability heuris-
tic” faria que juízes superestimassem a frequência com que dois eventos, 

que consideram relacionados e prováveis de acontecer separadamente, 

aconteçam em conjunto218.

Teste 40

Fonte CHAPMAN, Loren J.; CHAPMAN, Jean P. Genesis of 

Popular but Erroneous Psychodiagnostic Observations. 

Journal of Abnormal Psychology, 72.3, 1967, p. 193 in 

______. Illusory Correlation as an Obstacle to the Use 

of Valid Psychodiagnostic Signs. Journal of Abnormal 
Psychology, 74.3, 1969, p. 271. 

KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Macmillan, 

2011. p. 168.

216  Kahneman. Thinking, Fast and Slow. Macmillan, 2011. p. 168.

217  Kahneman (2011), p. 426-7.

218  Idem.
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Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Estudantes

Modo como 
ocorreu 

Os estudantes analisaram desenhos de pessoas feitos 

por pacientes. Os desenhos acompanhavam diagnósti-

cos sobre uma possível doença mental que o paciente 

que fez o desenho poderia ter. Os desenhos e os diag-

nósticos foram agrupados de modo que não houvesse 

correlação entre características dos desenhos e os diag-

nósticos (contudo, os estudantes não sabiam disso). Os 

estudantes tinham de responder com que frequência as 

características dos desenhos estavam relacionadas ao 

diagnóstico do paciente. 

Resultado Os estudantes superestimaram a frequência com que 

características dos diagnósticos e dos desenhos esta-

vam relacionados (como paranoia e olhos desenhados 

de maneira diferente). Os autores acreditam que essas 

respostas tenham sido causadas por “illusory correla-
tion”, que levou os estudantes a basear sua análise não 

em “observações válidas”, mas em associações envie-

sadas em relação à frequência com que dois elementos, 

que consideram comuns, podem acontecer simultane-

amente. 

1.1.33 “Anti-inference bias”219

Esse viés consistiriam em uma “desinclinação de juízes a basear a sua de-

cisão de responsabilização em evidência que não sejam diretas”220. Essa 

resistência a basear suas decisões em provas circunstanciais faria com que 

juízes desrespeitassem regras que determinam que juízes devem utilizar 

esse tipo de prova para análise dos casos221. 

Teste 41

Fonte ZAMIR, Eyal, RITOV, Ilana, and TEICHMAN, Doron. 

Seeing is Believing: The Anti-inference Bias. Ind. LJ, 89, 

2014, p. 195.

219  Zamir, Ritov, Teichman. Seeing is Believing: The Anti-inference Bias. Ind. LJ 
89, 2014, p. 195.

220  Zamir, Ritov, Teichman (2014), p. 196-204.

221  Idem.
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Tipo de teste Experimento

Com quem 
foi feito

Estudantes

Modo como 
ocorreu 

Os estudantes foram divididos em grupos. Cada grupo 

recebeu a descrição de um caso, porém metade dos 

grupos teve acesso a uma descrição do caso em que 

a evidência era apresentada de diretamente e a outra 

metade teve acesso a uma descrição do caso em que 

a evidência era apresentada de indiretamente. Os 

seguintes casos foram apresentados: 

i) Um radar detectou que um carro estava andando 

em uma velocidade acima da permitida. A versão rela-

cionada à evidência direta somente explicava a proba-

bilidade de o radar estar errado, o limite de velocidade 

na rua e a velocidade indicada pelo radar. A versão 

relacionada à evidência indireta mostrou as mesmas 

informações, além de mostrar também como funciona 

um sistema de câmeras que identifica a diferença de 

tempo entre o momento que o carro passou por uma 

câmera e, depois, por uma segunda. Nesse sistema, a 

velocidade seria calculada a partir de uma diferença 

de tempo entre as duas fotos. Os estudantes tinham 

de indicar se condenavam ou não o indivíduo que 

recebeu a multa, sabendo que o standard de prova era 

“superior a dúvidas razoáveis” (“beyond reasonable 
doubt”). 

ii) Os alunos foram “instruídos a imaginar que eram 

membros de um time de especialistas, cujo trabalho é 

definir a política relacionada a dois sistemas de con-

trole de velocidade”. Um sistema baseava-se em câ-

meras de radar tradicionais, como na primeira versão 

do caso “i”, e o segundo sistema, em duas câmeras 

como na segunda versão do caso “i”. O custo dos dois 

sistemas e a probabilidade de eles estarem errados 

eram os mesmos. Os estudantes tinham de responder 

a três perguntas: se preferiam o sistema 1 ou 2, ou se 

eram indiferentes aos dois sistemas; caso a probabi-

lidade de um sistema estar errado fosse 1% menor, se 

eles manteriam a sua preferência; qual seria o maior 

limite de diferença entre os dois sistemas que ainda 

faria que preferissem o sistema com maior probabili-

dade de erro.
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iii) Um ônibus de turismo teve um problema e ficou 

parado em uma área remota. Um policial foi até a 

área para ajudar os turistas a irem para seu destino. A 

versão relacionada à evidência direta afirmava que “o 

policial, que subiu no ônibus, viu que havia 54 turistas 

nele, apesar de a licença do ônibus somente permi-

tir fossem transportados cinquenta passageiros”. A 

versão relacionada à evidência indireta afirmava que 

“dois miniônibus chegaram vazios no local, foram 

preenchidos até o limite permitido e foram embora. 

Aconteceu, então, que quatro turistas foram deixados, 

e um veículo adicional foi chamado para eles. Como 

cada miniônibus tinha assentos para 25 passageiros, o 

policial concluiu que o motorista violara os termos da 

licença que permitia somente cinquenta passageiros 

no ônibus”. Foi informado em ambos os cenários que 

o motorista foi acusado de carregar passageiros além 

do permitido; que o motorista disse que não era cul-

pado por essa acusação; que o juiz acreditava que o 

policial era confiável e que a chance de ele ter errado 

a conta era de 1 em 20. Os estudantes tinham de indi-

car: se condenavam ou não o motorista, sabendo que 

o standard de prova era “superior a dúvidas razoáveis” 

(“beyond reasonable doubt”); a “probabilidade de o 

motorista ter transportado mais passageiros do que o 

permitido”; o “grau de justiça em condenar o motoris-

ta em uma escala de 1 a 9”. 

iv) Uma produtora de laticínios teve um prejuízo de 

30.000 NIS pelo fato de sua produção de iogurte 

estar infectada por um antibiótico presente no leite 

vendido para ela. O leite utilizado para a produção 

veio de dois fazendeiros diferentes. O contrato entre a 

produtora e os fazendeiros informava que os fazen-

deiros deveriam garantir que não havia antibióticos no 

leite vendido. Como precaução, antes de misturar o 

leite dos dois fazendeiros, a produtora separava uma 

amostra de cada para ser analisada em um laboratório, 

caso necessário. Foram feitas três versões desse caso. 
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A versão relacionada à evidência direta afirmava que 

a análise do laboratório das duas amostras de leite 

mostrou que o leite do réu estava contaminado e o do 

outro fazendeiro não. A probabilidade de essa análise 

estar correta seria de 85%. 

A versão relacionada à evidência indireta afirmava 

que o laboratório perdeu a amostra de um dos leites, 

de modo que só foi possível testar uma das amostras. 

Esse teste concluiu que não havia antibióticos naque-

le leite. A probabilidade de essa análise estar correta 

seria de 85%. 

A versão relacionada à dupla evidência indireta afir-

mava que o primeiro passo tomado pela produtora de 

laticínio foi testar se havia problema em outros ingre-

dientes do iogurte que não fossem o leite. Contudo, 

esse teste mostrou que os ingredientes não tinham 

problema algum. Decidiram, então, examinar no labo-

ratório as amostras do leite, porém o laboratório per-

deu a amostra de um dos leites, de modo que só foi 

possível testar uma das amostras. Esse teste concluiu 

que não havia antibióticos naquele leite. A probabili-

dade de essa análise estar correta seria de 85%. 

Para as três versões, não havia dúvida de que somente 

o leite de um dos fazendeiros estava contaminado. 

Os estudantes tinham de responder: se eles “acei-

tariam a ação”; “qual seria sua análise em relação à 

probabilidade de haver resíduos de antibiótico no leite 

do réu”; “como eles avaliariam a justiça em aceitar a 

ação”.
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Resultado i) 81,4% dos estudantes que tiveram acesso à versão 

com evidência diretas decidiram condenar o indivíduo, 

enquanto 60% dos estudantes que tiveram acesso à 

versão com evidência indireta decidiram condenar o 

indivíduo.

ii) 53,1% dos estudantes preferiram o primeiro sistema 

(relacionado à evidência direta), 24,5% preferiram o 

segundo sistema (relacionado à evidência indireta) e 

22,4% foram indiferentes. Onze dos 26 estudantes que 

preferiram o primeiro sistema ainda o prefeririam caso 

a probabilidade de estar errado fosse de 98%. Desses 

onze, a média de resposta para a última pergunta foi 

de 92,5%. Oito dos doze estudantes que preferiram o 

segundo sistema ainda o prefeririam caso a probabili-

dade de estar errado fosse de 98%. Desses oito, a mé-

dia de resposta para a última pergunta foi de 92,2%.

iii) Para os estudantes que tiveram acesso à versão de 

evidência direta: 64,8% decidiram condenar o moto-

rista; a média das respostas indicando a probabilidade 

de o motorista ter transportado mais passageiros do 

que o permitido foi de 82,2%. 

Para os estudantes que tiveram acesso à versão de 

evidência indireta: 38,1% decidiram condenar o indiví-

duo; a média das respostas indicando a probabilidade 

de o motorista ter transportado mais passageiros do 

que o permitido foi de 78,3%.

iv) Para os estudantes que tiveram acesso à versão de 

evidência direta: 81,7% decidiram aceitar a ação; a mé-

dia das respostas indicando a probabilidade de haver 

resíduos de antibiótico no leite do réu foi de 81,7%. 

Para os estudantes que tiveram acesso à versão de 

evidência indireta: 44% decidiram aceitar a ação; a 

média das respostas indicando a probabilidade de 

haver resíduos de antibiótico no leite do réu foi de 

64,3%. 

Para os estudantes que tiveram acesso à versão de 

dupla evidência indireta: 37% decidiram aceitar a ação; 

a média das respostas indicando a probabilidade de 

haver resíduos de antibiótico no leite do réu foi de 

65,2%.
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2. vieses desenvolvidos em grupo

Vieses em grupos poderiam ser sofridos por juízes ao deliberar em turmas 

ou por membros de um júri, caso discutam qual decisão tomar para deter-

minado caso. 

2.1 AmpliAção de vieses individuAis222 

Debates em grupos amplificariam vieses cognitivos de indivíduos desse 

mesmo grupo. Isso aconteceria porque, ao ouvir indivíduos expressando 

opiniões enviesadas, membros de grupos teriam uma tendência a sofrer: 

i)“pressão informativa”223: acreditariam que essa opinião faz sentido, mes-

mo estando enviesada, pelo fato de mais de uma pessoa estar cometendo 

esse mesmo erro cognitivo224; ii) “influência social”225: ficariam constrangi-

dos em dizer sua opinião verdadeira, mesmo que as já expressadas sejam 

claramente enviesadas, na medida em que ela poderia ser muito criticada 

pelos outros. Assim, esses dois fatores levariam os juízes a expressar me-

nos sua opinião em grupos e concordar mais com opiniões já declaradas, 

mesmo que estas sejam enviesadas. 

2.2 “cAscAtAs”226 

Cascatas seriam processo em que “pessoas influenciam umas às outras, de 

tal maneira que participantes ignoram seu conhecimento prévio e passam 

a acreditar em julgamentos publicamente feitos por outras pessoas”227. 

Sunstein e Hastie228 afirmam que grupos poderiam ser suscetíveis a três 

tipos de cascatas: a informacional, a reputacional e a de disponibilidade. 

Cascata informacional: membros de um grupo tenderiam a não ex-

pressar todas as informações de que têm conhecimento por medo de ela 

não se encaixar com o que já foi dito anteriormente. Assim, ao decidir se 

222  Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

223  Idem.

224  Nas palavras dos autores, “If most people make them, maybe they are not 
errors at all”. Fonte: Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

225  Sunstein, Hastie (2015), p. 7-9.

226  Sunstein, Hastie (2015), p. 9-12.

227  Idem.

228  Idem.
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expressam ou não seu conhecimento, os indivíduos seriam guiados pelos 

que foi dito anteriormente por outros. Isso aconteceria mesmo que acredi-

tassem que essa informação poderia, ao final, levar a uma decisão melhor 

por parte do grupo. 

Cascata reputacional: membros de um grupo tenderiam a não expres-

sar sua real opinião por medo das críticas que poderiam feitas a ela. Assim, 

o problema “não é que membros de um grupo sejam influenciados pela 

informação contida na fala de seus antecessores, mas eles não querem 

enfrentar uma desaprovação pública”229. 

Cascata de disponibilidade: membros de um grupo poderiam ter um 

evento recente em mente, de modo que sua análise sobre a probabilidade 

de outro acontecer seria enviesada. Os membros do próprio grupo podem 

contar uns para os outros sobre esse acontecimento ou cada um por ter 

tido contato por fontes externas. Independentemente da maneira como 

esse contato aconteceu, o fato de muitos membros do grupo estarem su-

jeito a esse viés levaria a uma decisão enviesada pelo grupo230.

2.3 polArizAção do grupo

Sob determinadas circunstâncias, poderia haver a polarização da opi-

nião de um grupo sobre fatos ou valores231. Em relação a decisões que 

envolvem risco, a circunstância necessária seria mais de metade dos mem-

bros do grupo serem propensos a assumir riscos232. Existiriam três explica-

ções para esse fenômeno de polarização: 

i) Em discussões, as pessoas tenderiam a responder aos argumentos 

iniciais, de modo que a discussão centrar-se-ia ao redor de argumentos 

como esse ou semelhantes, fazendo que “estatisticamente, os argumentos 

favorecendo a posição inicial sejam mais numerosos do que aqueles indi-

cando outras direções e até argumentos antigos, que, quando repetidos, 

aumentam a crença no que foi dito”233.

ii) As pessoas adequariam suas posições, de modo que não sofressem 

reprovação social por terem uma opinião diferente do restante da maioria 

das pessoas do grupo234. 

229  Idem.  

230  Idem.

231  Sunstein, Hastie (2015), p. 12-4.

232  Idem.

233  Idem.

234  Idem.
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iii) Um indivíduo, ao perceber que outros compartilham sua opinião, 

aumentaria sua confiança em relação a essa posição. Essa confiança fa-

ria que esse indivíduo migrasse para posições mais extremas em relação 

àquela opinião235. Em um grupo que compartilha opiniões parecidas, esse 

fenômeno faria que a opinião do grupo em geral se tornasse mais polari-

zada. 

2.4 “Common knowledge effeCt”236

O “common knowledge effect” faria que “informações compartilhadas por 

todos os membros de um grupo tivessem mais influência em julgamentos 

do grupo do que informações compartilhadas por somente alguns mem-

bros do grupos”237. Esse efeito geraria as “hidden profiles”, que consis-

tiriam em decisões ótimas às quais um grupo poderia chegar, caso não 

valorizasse mais informações compartilhadas por todo o grupo. Essas de-

cisões acontecem quando as informações que somente alguns indivíduos 

possuem são tão importantes que, em conjunto, levariam a uma conclusão 

diferente.
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Anexo ii – experimento

1. introdução

Realizou-se uma pesquisa exploratória com duas metas. A primeira ve-

rificou se os alunos incorreriam no hindsight bias ao enfrentar situações 

semelhantes a de juízes. O hindsight bias consiste no fato de que juízes 

superestimariam sua própria capacidade (e a de outras pessoas) de pre-

ver o acontecimento de um evento cujo resultado já saibam238. A segunda 

238  Guthrie, Rachlinski, Wistrich (2000).
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meta consistiu em investigar se uma técnica de contra-argumentação di-

reta poderia atenuar os efeitos de hindsight bias. Assim a intenção, com 

essa meta, era apurar se os alunos incorreriam menos nesse viés caso uma 

das partes contra-argumentasse diretamente ao outro indivíduo que leva-

va ao hindisight bias. 

2. modo de reAlizAção

Foram distribuídas quatro versões diferentes de um problema sobre um 

pedido judicial de medicamento não disponível no Sistema Único de Saú-

de (SUS). As perguntas e opções de resposta na íntegra encontram-se no 

anexo. Os participantes da pesquisa podiam escolher entre duas opções 

de resposta: garantir que Mariana tivesse acesso ao remédio ou negar-lhe 

o remédio. As opções de respostas encontravam-se lado a lado. Os objeti-

vos com cada uma das perguntas eram os seguintes:

Versão 1 e versão 2. O objetivo dessas perguntas era testar se uma 

mudança na informação sobre o resultado do julgamento afetaria a per-

cepção das pessoas sobre qual era a decisão mais provável de acontecer 

naquele julgamento. Assim, esperava-se que os alunos que tiveram acesso 

à versão 1 do questionário tivessem uma tendência maior a dizer que o 

resultado mais provável era que o juiz garantiria o remédio. Na versão 

2, esperava-se que mais alunos dissessem que o resultado mais provável 

para aquele julgamento era que o juiz negaria o remédio novamente. Essas 

perguntas foram inspiradas no experimento de hindsight bias descrito no 

artigo “Inside the Judicial Mind”239.

Versão 3 e versão 4. O objetivo dessas perguntas era testar se a con-

tra-argumentação de Mariana na versão 3 (a respeito do resultado daque-

le processo) serviria como um modo de atenuar o hindsight bias nesse 

processo (a respeito do resultado de processos anteriores dela). A infor-

mação que se encontraria em hindsight bias não se encontra na forma 

tradicional de hindisight. Porém, acreditou-se que era o único modo de 

encaixar o fenômeno no processo, sem comprometer as outras perguntas. 

A versão 4 funcionava como controle da versão 3 na medida em que não 

tinha o contra-argumento de Mariana em relação ao resultado dos outros 

processos por remédio. 

239  Guthrie, Rachlinski; Wistrich. Inside the Judicial Mind. Cornell L. Rev., v. 86, p. 
777, 2000.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2016104

3. resultAdos

No total, 85 pessoas responderam aos questionários: 23 pessoas respon-

deram à versão 1; dezenove responderam à versão 2; 23 responderam à 

versão 3; e vinte responderam à versão 4. Em relação às versões 1 e 2, foi 

possível observar uma influência do resultado do processo na análise de 

probabilidade por parte dos estudantes. Enquanto na versão 1, que dizia 

que o juiz tinha garantido o remédio, 43,5% dos alunos responderam que o 

resultado mais provável era o magistrado garantir o remédio, na versão 2, 

que dizia que o juiz tinha negado o remédio, 21,1% dos alunos responderam 

que o resultado mais provável era o magistrado garantir o remédio. Essa 

diferença entre as respostas indica que há fortes indícios de que o contato 

com o resultado do julgamento afetou a análise sobre a probabilidade de 

resposta do magistrado. 

Em relação às versões 3 e 4, não foi possível notar uma diferença sig-

nificativa provocada pela contra-argumentação de Mariana. As respostas 

nos dois grupos foram extremamente parecidas: na versão 3, 69,5% dos 

alunos responderam que a decisão mais provável era de negar o remédio 

e na versão 4, 70% dos alunos assim responderam. Na tabela 1, é possível 

observar o total de respostas em números inteiros.
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4. conclusão

Diante dos resultados, é possível concluir que os alunos podem ter sido 

influenciados por hindsight bias ao responder às versões 1 e 2. Contudo, 

a técnica proposta não atenuou o efeito desse viés nos alunos. É possí-

vel desenvolver duas hipóteses em relação ao motivo pelo qual a técnica 

não surtiu efeitos: i) a informação fornecida aos alunos (o fato de Mariana 

já ter perdido processos semelhantes) não provocou hindsight bias, de 

modo que as situações 3 e 4 pareceram semelhantes aos alunos. Se eles 

consideraram que havia hindsight bias no caso, não haveria motivo para a 

contra-argumentação atenuar um viés que não está sendo reproduzido; ii) 

a técnica de fato não surte efeito, de modo que os alunos foram influencia-

dos por hindsight bias em ambas as situações. 

Anexo – modelos de perguntAs

versão 1: 

Idade:

Sexo:

Faculdade:

Curso:

Período:

Considere a seguinte situação:

Mariana Silva sofre de artrite psoriática e lúpus cutâneo grave. Ela en-

trou com um processo na justiça pedindo o fornecimento do medicamento 

XY, necessário para que possa controlar a doença. Ela alega que precisa 

fazer uso contínuo desse remédio e que não tem condições de arcar com 

o custo. 

Em primeira instância, o pedido de Mariana foi negado, com base no 

fato de que sua doença pode ser tratada com outros remédios já disponí-

veis no SUS. Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau levantou, en-

tre outros, o fato de Mariana saber que a possibilidade de negação de seu 

pedido seria grande, uma vez que já havia entrado com mais de uma ação 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2016106

pedindo remédios muito semelhantes ao XY (mesma faixa de preço, mes-

mo princípio ativo, para tratamento da mesma doença) e teve seu pedido 

negado todas as vezes com o mesmo fundamento. Mariana levou o atual 

processo de pedido do remédio XY para segunda instância. O desembar-

gador decidiu que, com base no direito à saúde e no direito à vida, Mariana 

tinha direito de receber o remédio XY para tratamento de sua doença.

Com base no cenário descrito acima, responda: 

Qual era a decisão mais provável de acontecer em segunda instância?

(  ) Garantir o remédio XY para Mariana

(  ) Negar o remédio XY para Mariana

versão 2:

Idade:

Sexo:

Faculdade:

Curso:

Período:

Considere a seguinte situação:

Mariana Silva sofre de artrite psoriática e lúpus cutâneo grave. Ela en-

trou com um processo na justiça pedindo o fornecimento do medicamento 

XY, necessário para que possa controlar a doença. Ela alega que precisa 

fazer uso contínuo desse remédio e que não tem condições de arcar com 

o custo. 

Em primeira instância, o pedido de Mariana foi negado, com base no 

fato de que sua doença pode ser tratada com outros remédios já dispo-

níveis no SUS. Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau levantou, 

entre outros, o fato de Mariana saber que a possibilidade de negação de 

seu pedido seria grande, uma vez que já havia entrado com mais de uma 

ação pedindo remédios muito semelhantes ao XY (mesma faixa de preço, 

mesmo princípio ativo, para tratamento da mesma doença) e teve seu 

pedido negado todas as vezes com o mesmo fundamento. Mariana levou 

o atual processo de pedido do remédio XY para segunda instância. O de-
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sembargador decidiu que Mariana não tinha direito de receber o remédio 

XY para tratamento de sua doença.

Com base no cenário descrito acima, responda: 

Qual era a decisão mais provável de acontecer em segunda instância?

(  ) Garantir o remédio XY para Mariana

(  ) Negar o remédio XY para Mariana

versão 3:

Idade:

Sexo:

Faculdade:

Curso:

Período:

Considere a seguinte situação:

Mariana Silva sofre de artrite psoriática e lúpus cutâneo grave. Ela en-

trou com um processo na justiça pedindo o fornecimento do medicamento 

XY, necessário para que possa controlar a doença. Ela alega que precisa 

fazer uso contínuo desse remédio e que não tem condições de arcar com 

o custo. 

Em primeira instância, o pedido de Mariana foi negado, com base no 

fato de que sua doença pode ser tratada com outros remédios já dispo-

níveis no SUS. Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau levantou, 

entre outros, o fato de Mariana saber que a probabilidade de negação 

de seu pedido seria grande, uma vez que já havia entrado com mais de 

uma ação pedindo remédios muito semelhantes ao XY (mesma faixa de 

preço, mesmo princípio ativo, para tratamento da mesma doença) e teve 

seu pedido negado todas as vezes com o mesmo fundamento. Mariana 

levou o processo de pedido do remédio XY para segunda instância. Como 

forma de contemplar tudo o que foi dito na decisão de primeira instância, 

Mariana afirmou, em seu recurso, que não acreditava que a probabilidade 

de ter seu pedido negado fosse tão baixa pelo fato de o remédio XY ser 

novo, prometer melhores resultados (apesar de possuir o mesmo princípio 

ativo) e ela estar agora com sua saúde mais deteriorada do que antes.
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Com base no cenário descrito acima, responda: 

Qual é a decisão mais provável de acontecer em segunda instância?

(  ) Garantir o remédio XY para Mariana

(  ) Negar o remédio XY para Mariana

versão 4:

Idade:

Sexo:

Faculdade:

Curso:

Período:

Considere a seguinte situação:

Mariana Silva sofre de artrite psoriática e lúpus cutâneo grave. Ela en-

trou com um processo na justiça pedindo o fornecimento do medicamento 

XY, necessário para que possa controlar a doença. Ela alega que precisa 

fazer uso contínuo desse remédio e que não tem condições de arcar com 

o custo. 

Em primeira instância, o pedido de Mariana foi negado, com base no 

fato de que sua doença pode ser tratada com outros remédios já dispo-

níveis no SUS. Em sua decisão, o magistrado de primeiro grau levantou, 

entre outros, o fato de Mariana saber que a probabilidade de negação de 

seu pedido seria grande, uma vez que já havia entrado com mais de uma 

ação pedindo remédios muito semelhantes ao XY (mesma faixa de preço, 

mesmo princípio ativo, para tratamento da mesma doença) e teve seu pe-

dido negado todas as vezes com o mesmo fundamento. Mariana levou o 

processo de pedido do remédio XY para segunda instância.

Com base no cenário descrito acima, responda: 

Qual é a decisão mais provável de acontecer em segunda instância?

(  ) Garantir o remédio XY para Mariana

(  ) Negar o remédio XY para Mariana
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

No curso do projeto, os pesquisadores realizaram as seguintes atividades: 

(i) revisão bibliográfica, buscando compreender o debate acerca da agri-

cultura familiar, da importância do acesso ao crédito como política pública 

e do funcionamento dos conselhos na esfera federal; (ii) leitura das atas 

de reuniões ordinárias do CONDRAF entre os anos de 2003 e 2015, com 

a finalidade de entender a dinâmica da relação entre representantes do 

Estado e movimentos sociais no CONDRAF e de mapear os significados e 

a importância atribuídos ao crédito nesse processo; e (iii) análise e elabo-

ração do artigo responsável por dar unidade ao trabalho, com destaque às 

descobertas no processo de pesquisa e às conclusões que foram atingidas.

2. resultAdos AlcAnçAdos 

O presente trabalho surgiu a partir da hipótese de que o crédito seria uma 

pauta fundamental e verdadeiramente central no debate realizado no âm-

bito do CONDRAF como umas das principais reivindicações dos movi-

mentos sociais. Foi possível observar que o crédito se demonstrou ques-

tão verdadeiramente recorrente nas atas estudadas, mas não por si só: 

surgia como um meio para atingir outras finalidades, um instrumento para 

cumprir demandas diversas da sociedade civil.
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O fato de as reuniões serem registradas em documentos públicos 

pode ter um relevante papel nos resultados encontrados, uma vez que o 

texto final das atas era decidido por representantes do Estado. Percebeu-

-se que, muitas vezes, as reuniões acabaram por não conseguir retratar as 

discussões que ocorrem nas reuniões do Conselho de maneira mais ampla, 

e os movimentos sociais foram reduzidos a coadjuvantes.

Nos debates ocorridos no Conselho e registrados em ata, notou-se 

que os movimentos sociais buscavam ter mais “voz”. No entanto, devido 

ao aparente encerramento das atividades do CONDRAF com a mudança 

de governo, não houve como chegar a uma conclusão clara sobre se o 

funcionamento do órgão realmente melhoraria com as alterações preten-

didas.

Por fim, cabe destacar que este trabalho surgiu com a pretensão de 

estudar a relação entre movimentos sociais e o Estado quanto ao cré-

dito rural em um espaço que seria supostamente democrático, no qual 

poderiam interagir no mesmo patamar. Observou-se que, por mais que 

os movimentos sociais tivessem oportunidade de ter alguma voz, a dis-

cussão era muitas vezes colocada em segundo plano pelo próprio modelo 

de registro escolhido, isto é, a ata. Além disso, constatou-se a grande im-

portância do acesso ao crédito naquele espaço de debate, ainda que essa 

conclusão tenha vindo coadunada com algo a princípio inesperado: a vin-

culação da pauta do crédito à realização de outras demandas e finalidades 

dos grupos representados pelos movimentos sociais, revelando-se verda-

deiro instrumento de política pública no processo de desenvolvimento da 

agricultura familiar. 
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resumo 

Esta pesquisa foi encomendada pela CVM [Comissão de Valores Mobiliá-

rios] para compreender o atual cenário de adoção de políticas de Chinese 
wall no espaço regulatório brasileiro para uma possível mudança legis-

lativa. Foram adotadas as abordagens bibliográfica, documental e juris-

prudencial. A doutrina norte-americana delineia os modelos tradicional e 

reforçado de Chinese wall, sendo este caracterizado pela presença da cha-

mada lista de restrição. Observou-se um movimento legal e jurisprudencial 

recente favorável à adoção do modelo reforçado nos Estados Unidos. A 

legislação brasileira, por sua vez, adota o modelo tradicional, mas a juris-

prudência parece aceitar o modelo reforçado, havendo, inclusive, citações 

a respeito de Sistemas de Listas. Constatou-se que os órgãos colegiados 

da CVM e CRSFN [Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional] 

não recorrem com frequência à legislação para justificar suas decisões em 

matéria de políticas de prevenção à prática de insider trading e situações 

de conflito de interesse. 
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

Os alunos desenvolveram uma pesquisa a pedido da CMV que buscava 

analisar o uso de políticas de Chinese wall no espaço regulatório. Traba-

lhou-se com três abordagens: bibliográfica, documental e jurisprudencial. 

A bibliografia focou na doutrina norte-americana que falasse a respei-

to de Chinese wall enquanto ferramenta de prevenção de insider trading e 

mitigação de conflitos de interesse em bancos múltiplos. Buscou-se anali-

sar as vantagens e desvantagens do uso de Chinese Wall na visão desses 

autores e também observar as divergências teóricas entre eles.

A abordagem documental visava à análise das normas que dispuses-

sem sobre práticas de Chinese wall. Essa análise foi feita em nove instru-

ções, cinco resoluções e duas circulares nos sites da CVM e do BACen. 

Após a leitura, foram pensadas categorias de análise que possibilitassem 

uma melhor compreensão do atual cenário de regulações dessas políticas 

no país. 

Por último, a análise jurisprudencial consistiu na leitura de 21 proces-

sos administrativos sancionadores julgados pela CMV e pelo CRSFN. Fo-

ram feitas fichas de análises e observações sobre como essas autarquias 

decidiam e o que falavam das políticas de Chinese Wall. 

2. resultAdos AlcAnçAdos 

Depois da realização das atividades descritas anteriormente, chegou-se 

a algumas conclusões importantes. A pesquisa bibliográfica mostra que 

há nos Estados Unidos um movimento legal e jurisprudencial recente e 

favorável à adoção de práticas de Chinese wall reforçado, e isso ocor-

re porque o modelo tradicional dessa política não se apresentou como 

suficiente para conter práticas nocivas ao mercado de capitais, como  o 

insider trading. Com o tempo surgiu a ideia das listas de restrição, e estas, 

caracterizadoras do modelo reforçado, estão apresentando um sucesso 

parcial reconhecido até mesmo pelos críticos desse modelo. 

A abordagem documental indicou que a legislação brasileira reúne 

as principais práticas da política de Chinese wall tradicional listadas pela 

doutrina. Não há, no entanto, previsão de listas de restrição ou qualquer 

outro indício da adoção do modelo reforçado, apesar de este ser o modelo 

mais defendido pela doutrina norte-americana.

A análise jurisprudencial concluiu que os votos dos conselheiros, 

apesar de abrangentes, não recorriam à legislação na justificativa de suas 
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decisões. Usam textos longos, doutrina estrangeira (principalmente a 

norte-americana) e ressaltam a importância das práticas de Chinese wall. 
Também se observaram algumas divergências de entendimento entre o 

Conselho da CVM e o CRSFN. Por fim, pôde-se notar que os conselheiros 

sugerem alguns procedimentos observados na doutrina norte-americana, 

como políticas de Chinese wall. É citada em alguns casos analisados até 

mesmo o sistema de listas (Lista Cinzenta e Lista Restrita), o que seria algo 

próximo às listas de restrição do modelo reforçado dos Estados Unidos.

Portanto, os resultados alcançados seriam: 

1. uma análise do “estado da arte” da literatura norte-americana; 

2. um mapa da legislação brasileira que dispõe sobre as práticas 

de Chinese wall;

3. um mapa das decisões sobre Chinese wall no âmbito da CVM 

e do CRSFN.

A ideia é que a CVM utilize nosso relatório como base para subsidiar 

a execução de um planejamento estratégico que visa à elaboração de uma 

nova resolução sobre o tema, a qual buscaria preencher os espaços va-

zios atualmente existentes, que dificultam a efetiva adoção das práticas 

de Chinese wall.





umA Análise do monitorAmento eletrônico no 
estAdo do rio de JAneiro

Lucas Florençano de Castro Monteiro

Orientador: Thiago Bottino do Amaral

AbstrAct

This report presents the main products developed during the research of 

the project “Uma análise da monitoração eletrônica no estado do Rio de 

Janeiro”. It’s an empirical research that examined all the lawsuits which 

mentioned “monitoração eletrônica” (ankle monitor) filed before the Sta-

te Court of Rio de Janeiro from January 1st 2015 to February 1st 2016. The 

analysis is followed by interviews made with convicted under monitoring, 

with the judge from the court of penal execution and with an agent in char-

ge of monitoring center of Rio de Janeiro.

1. introdução

O projeto de pesquisa insere-se em um trabalho mais amplo, a saber: o 

Pós-Doutorado que a pesquisadora Fernanda Prates veio a realizar na FGV 

Direito Rio, orientada pelo Prof. Dr. Thiago Bottino do Amaral. O presente 

projeto busca compreender de que maneira a monitoração eletrônica vem 

sendo aplicada, tanto no âmbito da Secretaria de Administração Peniten-

ciária quanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Procurou-se conhe-

cer, também, a experiência dos indivíduos monitorados com tornozeleira 

eletrônica. De fato, para além do contato com os atores penais, parece 

imprescindível o diálogo com os indivíduos monitorados com tornozelei-

ra eletrônica para que se possa obter uma visão global desse fenômeno. 
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Além dos alunos de iniciação científica, da pesquisadora e do professor 

orientador, bem como dos bolsistas que assinam este relatório, participa-

ram deste projeto outros alunos da FGV Direito Rio e da Unirio, na quali-

dade de voluntários.

1.1. objetivo

Esta pesquisa se propôs a tratar de duas questões: I) como o instituto 

do monitoramento está sendo usado pelo TJRJ [Tribunal de Justiça do 

estado do Rio de Janeiro], considerando as possibilidades previstas na 

legislação, quais sejam: a) ferramenta de controle na execução penal; b) 

medida cautelar alternativa à prisão; e II) qual seria o impacto na vida dos 

monitorados.

O objetivo desta pesquisa foi identificar as principais questões sobre 

os magistrados têm manuseado o instituto do monitoramento eletrônico, 

bem como levantar temas sensíveis e eventuais dificuldades por parte do 

monitorado, à luz do fim legislativo de promover a ressocialização do ape-

nado.

2. referenciAl teórico 

Esta pesquisa visou analisar os julgados do TJRJ que traziam a expres-

são “monitoração eletrônica”, usada pela Lei de Execução Penal (lei nº 

12.258/2010) e pelo Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941).

Entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016, foram identificados 687 

casos. Todos foram, então, analisados, sendo excluídos aqueles nos quais 

a questão da monitoração eletrônica era tratada de maneira incidental.

3. metodologiA

O projeto de pesquisa visou analisar (I) como os tribunais do Rio de Janei-

ro se comportam quanto ao uso do monitoramento eletrônico e (II) o im-

pacto causado pelo uso da tornozeleira e pela prisão albergue domiciliar 

sob a perspectiva dos apenados que se encontram nesse tipo de regime 

prisional. Isso, por sua vez, se desmembrou em um estudo quantitativo 

para tratar do primeiro foco, em uma análise qualitativa voltada para o 

segundo.
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A análise quantitativa deu-se a partir da coleta e análise de dados, 

feita com base na seleção de toda a amostra processual retornada pela 

pesquisa da palavra-chave “monitoramento eletrônico” no site do TJRJ 

durante todo o ano de 2015. Esses processos foram separados pelas res-

pectivas câmaras constituintes do Tribunal de Justiça e designados aos 

pesquisadores para que uma análise mais detalhada fosse feita sobre os 

casos. De março a junho de 2016, todos os dados relevantes de processos 

com relação direta ao objeto pesquisado foram coletados e, após uma 

filtragem manual, caso a caso, compilados em uma planilha. 

Já a análise qualitativa, conduzida ao longo do estudo, deu-se tanto a 

partir de análise também incidente sobre os dados inicialmente coletados 

quanto de entrevistas com os apenados na condição de monitorados em 

prisão albergue domiciliar.

A equipe, que reuniu pesquisadores de duas instituições (FGV e UNI-

RIO), foi coordenada pelo Prof. Dr. Thiago Bottino do Amaral (FGV) em 

conjunto com  Fernanda Prates (FGV) e contou também com alunos de 

graduação em Direito, que eram tanto bolsistas pelo CNPq quanto volun-

tários.

A identificação das necessidades da pesquisa e o desenvolvimento de 

um meio para coleta de dados, de modo que pudesse ser posteriormente 

analisada quantitativamente, além do treinamento dos pesquisadores so-

bre o preenchimento dessa planilha, totalizaram 30 horas de dedicação, 

que consistiram em (I) identificação e adequação, por meio de estudo dos 

processos, dos campos relevantes para a padronização de dados e pos-

terior análise, (II) configuração da plataforma (planilha) com as devidas 

regulações e padronizações de campos específicos aptos a receber esses 

dados e (III) orientações de preenchimento das planilhas aos demais pes-

quisadores. Além disso, produziu-se um breve manual, disponibilizado a 

todos os pesquisadores, contendo instruções para o preenchimento das 

planilhas para facilitar e uniformizar a coleta dos dados.

A planilha, que continha as variáveis específicas, foi elaborada e sub-

metida a testes e revisões até chegar à sua versão final. Após ser preen-

chida pelos bolsistas graduandos, passou por um processo de revisão e 

foi submetida, então, ao coordenador. Visando tornar a análise ainda mais 

completa, caso eventualmente fosse constatada a necessidade de alguma 

adaptação, esta era feita por um dos pesquisadores envolvidos.

Em posse dos dados, a análise quantitativa foi feita por meio de pro-

gramação computacional, especificamente direcionada à interação com 

os campos destinados a tais análises. Com base nos dados obtidos in-

dividualmente em cada um desses campos, novas programações foram 

geradas para cruzar as informações entre os dados obtidos, de modo a 

obter análises combinadas capazes de denotar a realidade no TJRJ acerca 
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do tema pesquisado. Todos os dados, por sua vez, foram compilados em 

diversas representações gráficas e submetidos ao coordenador.

Na parte qualitativa, partiu-se tanto dos dados compilados inicial-

mente quanto das entrevistas. Preenchidos os dados referentes aos pro-

cessos relacionados ao Monitoramento Eletrônico, cada pesquisador fez 

uma análise da câmara a ele designada, buscando responder às questões 

estabelecidas em formulário produzido por Fernanda Prates, que visava 

também a uma análise individual das câmaras, como uma análise transver-

sal entre as câmaras. Já as entrevistas constituíram o instrumento principal 

para a identificação dos impactos obtidos com o instrumento do monito-

ramento eletrônico.

4. cronogrAmA 

ATIVIDADE PERÍODO
Identificação do número total de processos, estudo 

de casos, confecção das planilhas para preenchi-

mento pelos alunos e treinamento. 

Março/2016

Leitura dos julgados e fichamento. Abril/2016 a ju-

nho/2016 

Análise qualitativa da realidade do TJRJ; compila-

ção dos dados para inferências quantitativas; início 

das entrevistas com os apenados.

Julho/2016 a agos-

to/2016

Início das análises; confecção de gráficos e condu-

ção de entrevistas com os apenados.

Agosto/2016 a 

setembro/2016

Finalização das análises; início da redação do rela-

tório final.

Setembro/2016 

Produção de artigos científicos com base nos 

dados obtidos e encaminhamento das conclusões 

ao TJRJ. 

Em progresso

5. Análise dos dAdos 

Este relatório não contém todos os dados, cruzamentos e análises realiza-

dos com os dados coletados. Optou-se por indicar apenas alguns dados 

de maneira exemplificativa:

I. Quanto a parte autora: 66% dos casos de monitoramento 

eletrônico ocorridos em 2015 no TJRJ possuem o 

Ministério Público como parte autora do processo.
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II. Quanto ao índice de sucesso: enquanto figurou como 

autor de dois terços do volume processual de casos de 

monitoramento eletrônico em 2015, o Ministério Público 

obteve êxito apenas em 39% deles, ao passo que a Defesa 

obteve um percentual de sucesso de 52%, produzindo o 

volume de apenas um terço do total de casos, metade do 

volume produzido pelo Ministério Público. 

III. Quanto ao pleito mais recorrente: 66,4% de todos os 

pleitos sobre monitoramento eletrônico concentram-se 

no pedido de cassação da decisão que concedeu prisão 

albergue domiciliar, por parte do Ministério Público.

IV. Quanto ao momento: constatou-se também que apenas 

4% dos casos são tratados como medida alternativa à 

prisão, enquanto pelo menos 80% deles ocorrem já no 

momento de execução da pena.

V. Quanto à disparidade decisória entre as câmaras: as 

câmaras apresentaram disparidades relevantes no modo 

de decidir, por vezes figurando em um mesmo pleito e 

um mesmo volume processual decisões completamente 

antagônicas entre câmaras distintas, como o caso do 

pleito de conversão da prisão preventiva em prisão 

albergue domiciliar, em que a 1ª, a 2ª e a 8ª Câmara 

negaram o provimento de 100% dos casos, enquanto a 6ª 

Câmara fez o oposto. Ainda foi possível constatar numa 

mesma câmara decisões antagônicas. 

A disparidade decisória entre as câmaras manteve-se tanto na obser-

vação dos pleitos de menor volume quanto na observação dos pleitos de 

maior volume, como o do Ministério Público de cassação da decisão que 

concedeu a prisão albergue domiciliar. Esse dado teve grande importância 

para as inferências realizadas sobre a realidade do monitoramento eletrô-

nico no TJRJ.

6. conclusão  

O fato de o monitoramento eletrônico ser tratado, majoritariamente, 

como medida a ser adotada na execução da pena demonstra um desper-

dício do potencial de uso do mecanismo como medida alternativa à prisão. 

Isso, por sua vez, revela-se como outro desperdício de potencial para a 

mudança da realidade prisional do estado, que se encontra em colapso e 

oferecendo condições cada vez mais precárias ao tratamento dos presos 

no período do cárcere, representadas por presídios superlotados que sub-
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metem os apenados a condições subhumanas de reclusão, além de casas 

de albergado, também insuficientes e lotadas.

O monitoramento eletrônico, entretanto, tem demonstrado a eficiên-

cia quanto à vigilância do apenado e, por isso, oferece grande potencial 

de mudança para a realidade prisional descrita. Em vez de sobrecarregar 

ainda mais as prisões e casas de albergado com um contingente de presos 

acima das capacidades suportadas pelas instituições, o encarceramento 

promovido pelo monitoramento eletrônico permitiria o cumprimento da 

pena na residência do apenado, promovendo assim o descongestiona-

mento dos presídios e casas de albergado. No entanto, tal perspectiva 

parece não ter força nos tribunais, e apenas 4% dos pleitos analisados 

encontravam-se nessa categoria.

Outro dado importante levantado indica uma disparidade decisória 

entre as câmaras constituintes do TJRJ. Com base nos dados, foi pos-

sível constatar que as questões referentes ao monitoramento eletrônico 

são tratadas de modo inconstante pelas referidas câmaras, e esse fato 

indica questões mais cruciais, como a preservação da previsibilidade e a 

manutenção da segurança jurídica, conceitos de caráter jurídico impor-

tantíssimos para a existência de um estado democrático de direito que se 

mostraram agredidos pela forma randômica de decisão aferida.

Ainda quanto ao aspecto qualitativo do monitoramento eletrônico e 

seu impacto social na vida dos monitorados, verificou-se, pelas entrevistas 

conduzidas com apenados em caráter de prisão domiciliar fazendo, efeti-

vamente, uso do equipamento, que a tornozeleira eletrônica, da maneira 

como é empregada, oferece características e consequências indesejáveis 

à ressocialização e reintegração social do apenado, e em alguns casos 

pode ser considerada uma regressão na condição de vida do monitorado 

em comparação às condições e prerrogativas que lhe cabiam no regime 

semiaberto.

Desse modo, concluiu-se que (I) é necessária a pacificação do assun-

to pelos tribunais superiores, de modo a vincular as instâncias inferiores e 

padronizar o entendimento sobre a questão para que se mitigue a dispari-

dade de decisões e, assim, protejam-se os preceitos destacados, não dei-

xando que um bem jurídico tão importante quanto a liberdade individual 

esteja submetido a algo tão aleatório como um lançamento de dados, e 

(II) é imperativo que se repense, à luz da reintegração social do indivíduo, 

a implementação do monitoramento eletrônico, de modo que este não 

se revele um empecilho à ressocialização, quando deveria colaborar para 

esta. Isso, por sua vez, deverá ser feito considerando as novas tecnologias 

e outros meios mais práticos de se implementar o equipamento, para que 

assim se resolvam os problemas constatados neste relatório, como a estig-

matização, o constrangimento e a regressão de condições e prerrogativas 
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verificadas quando há a progressão para o regime aberto no regime de 

prisão albergue domiciliar.

7. repercussões  

Esta pesquisa visou recolher dados sobre o uso do monitoramento eletrô-

nico no TJRJ e, com base no que foi triado, analisar as principais questões 

existentes e abrir caminho a eventuais soluções. Os resultados alcançados 

serão publicados em artigos e serão repassados ao próprio tribunal, para 

possibilitar aos magistrados uma visão mais ampla da questão.





o superendividAmento pessoAl: umA Análise 
compArAtivA entre o brAsil e A áfricA do sul

Pedro de Abreu Monteiro Campos

Orientador: Prof. Dr. Antônio J. M. Porto 

Paulo Augusto Franco de Alcântara

resumo

Este artigo visa realizar uma breve análise comparativa do fenômeno do 

superendividamento no Brasil e na África do Sul. São abordadas ques-

tões sociais e econômicas que ajudam a compreender a ocorrência do 

fenômeno nos dois países. O conceito de aspiração associada à ascensão 

socioeconômica de uma nova classe média mostrou-se essencial para a 

realização das análises feitas. Além disso, foi necessário o estudo dos mer-

cados de crédito nos dois países.

Palavras-chave:  Superendividamento; acesso ao crédito; Brasil; África do 

Sul

AbstrAct

This study aims to make a comparative analysis of the phenomena of over-

-indebtedness in Brazil and in South Africa. It will be contemplated social 

and economical affairs that help to comprehend the occurrence of the 

phenomena in both countries. The concept of aspiration associated to the 

social and economic rising of a New Middle Class proved to be essential 

for the analyses made. Besides that, the study of the credit market in the 

countries were necessary.
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

Durante o ano de vigência do Programa de Iniciação Científica, foram 

levantadas e analisadas as principais fontes bibliográficas vinculadas ao 

tema do superendividamento pessoal. Nesse plano, foram relacionados 

estudos realizados nos Estados Unidos, no contexto da União Europeia e, 

também, no Brasil e na África do Sul. A título de complementação dos ar-

gumentos propostos dentro do estudo teórico, alguns dados quantitativos 

foram apresentados e relacionados.

Como resultado desta análise comparativa, foi escrito o artigo a se-

guir.

2. resultAdos AlcAnçAdos 

O trabalho produzido realizou contribuições teóricas para o campo de es-

tudos que relacionam o acesso ao crédito ao advento da categoria de su-

perendividamento. Ao comparar os estudos situados no Brasil e na África 

Sul, pôde-se compreender e relacionar hipóteses e aspectos específicos 

presentes em cada um desses contextos, de modo a sugerir um referencial 

para estudos futuros sobre o tema. Ao aproximar e contrastar aspectos 

socioeconômicos entre os dois países, verificaram-se algumas estruturas 

comuns, as quais constituíram o exercício de construção teórica do supe-

rendividamento.

Para traçar alguns resultados específicos para além da proposta bá-

sica do estudo comparativo, destacam-se algumas constatações percebi-

das: 

1. A necessidade de, na doutrina nacional, pesquisar e entender 

os mercados não regulados de crédito;

2. A constatação de que criar legislação protetiva e reguladora 

do mercado de crédito é importante, mas não resolve todos 

os problemas, como se percebe na África do Sul e; 

3. A constatação de que o advento de novas tendências 

relacionadas à classe média e associadas ao conceito 

de “aspiração” mostrou-se central no entendimento do 

fenômeno nos dois países.  



contribuições dA Análise econômicA do direito 
pArA A regulAção

Vinicius da Silva Cardoso

Orientadora: Patrícia Regina Pinheiro Sampaio

Orientador: Antonio José Maristrello Porto

resumo

Cada vez mais cresce, no Brasil, a análise econômica do Direito. O projeto 

ao qual este relatório se vincula visa criar um livro sobre o assunto de fá-

cil acesso aos estudantes de Direito de graduação e pós-graduação. Para 

isso, explicam-se os conceitos econômicos pertinentes, que são aplicados 

a diversas áreas regulatórias do Direito, como o Direito da concorrência e 

o Direito dos contratos, abordados neste relatório.

AbstrAct

Law and Economics grows increasingly in Brazil. The project, which inclu-

des this report, aims to create a book for graduate and master students. To 

do this, the book elucidate all the relevant economic concepts and apply 

them at some regulatory areas, such as Antitrust Law and Contract Law – 

which are covered by this report.
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

Dando continuidade ao trabalho realizado em 2014-2015, foram revi-

sados os capítulos já existentes, de modo a adequá-los ao novo foco do 

livro — a análise econômica do Direito como um instrumento para a regu-

lação. Além disso, no período 2014-2015 foram criados dois novo capítulos 

com participação direta do aluno bolsista.

De modo geral, foram realizadas as seguintes atividades: (i) tradu-

ção e/ou adaptação dos textos existentes (artigos, capítulos de livros 

etc. dos professores orientadores) para o público-alvo do livro (alunos de 

graduação e pós-graduação); (ii) pesquisa bibliográfica; (iii) alteração e 

atualização do texto de acordo com a pesquisa bibliográfica; (iii) inclusão 

de exemplos para adequar o texto ao formato pretendido pelo livro (ca-

sebook); (iv) elaboração de tópicos e/ou capítulos sem texto-base, mas 

importantes para o livro de acordo com o planejamento dos professores 

orientadores. No documento anexo, há uma descrição detalhada do con-

teúdo dos capítulos trabalhados pelo aluno bolsista, bem como de sua 

participação.

2. resultAdos AlcAnçAdos 

O projeto teve como resultado a produção de um livro denominado pro-

visoriamente “Contribuições da análise econômica do Direito para a regu-

lação”. 



servidores públicos e o supremo: umA Análise 
empíricA explorAtóriA

Waldo Almeida Ramalho

Orientador:  Prof. Dr. Joaquim Falcão

resumo

A presente pesquisa consiste em um estudo exploratório de método quan-

titativo e estatístico descritivo sobre os processos de servidores públicos 

no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 1988 e 2013. Uma 

série de perguntas de pesquisa foi levantada sobre a dinâmica deste con-

junto de processos e utilizada para orientar a atividade de pesquisa.

Para investigá-las, formulou-se um dataset com base no banco de 

dados do STF em números, com o uso de OracleSQL e MySQL. Esses da-

dos foram posteriormente visualizados em gráficos e tabelas, com uso da 

linguagem de programação estatística R e o software Microsoft Excel. 

Os resultados representam vários aspectos dos processos de servi-

dores públicos: volume processual e complexidade, dinâmica temporal, 

portas de entrada, identificação dos principais litigantes e suas taxas de 

sucesso, distribuição processual por assunto, litigância em diferentes uni-

dades federativas, entre outros. Esses resultados foram analisados e con-

textualizados com outros dados sobre o serviço público brasileiro. Com 

base nesses resultados, problematizou-se a atenção desproporcional do 

tribunal com a burocracia brasileira. Ao final, uma agenda de pesquisa foi 

produzida, com novas perguntas de pesquisa para pesquisadores, policy-
-makers e juristas interessados no tema.
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1. AtividAdes desenvolvidAs em 2015-2016

1. Revisão de literatura jurídica sobre servidores públicos

Realizou-se uma revisão de literatura jurídica sobre o tema, 

com a leitura de manuais jurídicos de Direito administrativo 

e de livros e artigos especializados em assuntos relativos a 

servidores públicos.

2. Revisão de literatura sobre pesquisas empíricas sobre o STF

Realizou-se uma revisão de literatura sobre pesquisa empírica 

sobre o STF, com a leitura dos relatórios do projeto do STF 

em números e de uma série de artigos dessa ordem.

3. Aprendizado de SQL e Excel

Foram estudados os tutoriais dos cursos SQLZoo, “SQL for 

Beginner Data Analysis” (10 horas de duração) da Udemy, 

além  da orientação do Prof. Ivar Hartmann e de sua equipe 

sobre o uso do SQL com a base de dados do STF em números.

4. Aprendizado da linguagem de programação estatística R

Fiz os cursos “R Programming” (30h) e “Data Visualization 

with R” (30h), ambos da John Hopkins University (pelo 

Coursera), assim como realizei vários cursos do swirl, 
módulo  educativo da linguagem R.

5. Estudos de estatística descritiva

Foi feita uma leitura parcial dos livros OpenIntro Statistics 

(Diez, Barr e Çetinkaya-Rundel) e Estatística Básica (Bussab 

e Morettin) e foi realizado parcialmente o curso Quantitative 
Methods da Universidade de Amsterdã (pelo Coursera).

6. Produção dos dados e suas visualizações

Foram feitas seleção e filtragem dos mais de 230 mil processos 

de servidores públicos da base de dados do STF em números, 

bem como investigações específicas sobre determinados 

aspectos deste dataset, além da produção das estatísticas 

descritivas apropriadas (por meio do uso conjugado do SQL 

e do Microsoft Excel). Foram produzidos gráficos e tabelas 

para visualização e interpretação dos dados (por meio do uso 

conjugado do Excel e do R).
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7. Análise e contextualização com outros dados

8. Comunicação oral no VI Encontro de Pesquisa Empírica no 
Direito em Canoas/RS

Participei do VI Encontro de Pesquisa Empírica no Direito, 

promovido pela REED (Rede de Pesquisa Empírica no Direito). 

O congresso foi realizado em Canoas, no Rio Grande do 

Sul.  No dia 1º de setembro, apresentei uma comunicação 

oral, intitulada “O Supremo e os  servidores públicos: 

uma análise empírica e exploratória”, para pesquisadores 

que atuam no campo dos estudos empíricos do Poder 

Judiciário. A pesquisa foi bem recebida pelos  presentes e 

fui convidado a participar de futuros eventos e atividades da 

REED.

9. Redação de artigos jornalísticos

Redigi um artigo científico com alguns resultados da pesquisa 

para ser publicado em um jornal nacional de grande 

circulação. Além disso, estou em processo de redação de 

artigo  para publicação em mídia digital. 

10. Redação de artigo científico para publicação em periódico 
(em andamento)

2. problemAs e perguntAs de pesquisA

A burocracia brasileira não é pouca. Em 2011, os servidores públicos 

brasileiros representavam 12,1% da força de trabalho nacional. Consideran-

do ativos e aposentados, são mais de 2 milhões de servidores públicos ci-

vis federais. Entre 2000 e 2014, a densidade do serviço público em todo o 

país cresceu 42%, segundo dados do DAPP/FGV (ver gráfico 1).

Gráfico 2
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Gráfico 1

Os membros do serviço público brasileiro compõem uma elite eco-

nômica. Em qualquer nível de escolaridade, ganham mais do que tra-

balhadores de carteira assinada (a diferença pode chegar a até 44%, 

caso dos servidores públicos federais com ensino médio completo). 

Nos últimos anos, o crescimento do salário real dos servidores públi-

cos superou o dos trabalhadores do mercado privado (ver gráfico 2). 

Esses trabalhadores também são responsáveis, em grande parte, pelo dé-

ficit da previdência pública – embora os servidores aposentados sejam 

uma minoria em relação àqueles do regime comum (ver gráfico 3). Não 

são apenas mais ricos do que suas contrapartes no mercado privado, mas 

se constituem, também, nos próprios empregadores. Segundo dados do 

PNAD 2013 do IBGE, 44,6% dos empregadores estão na “alta classe alta”, 

enquanto 58,4% dos servidores públicos federais se encontram nesta ca-

tegoria (ver gráfico 4).
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Gráfico 2

Gráfico 3
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Gráfico 4

A importância do serviço público no Brasil é considerável. Mas quão 

importantes são os servidores públicos para o STF?

Uma observação preliminar, posteriormente confirmada no curso 

desta pesquisa, indicou que cerca de um entre cada cinco processos judi-

ciais que já passaram pelo STF são relacionados a questões concernentes 

ao serviço público. O número surpreende porque revela um tribunal dife-

rente daquele retratado na mídia ou nos livros de Direito Constitucional, 

menos preocupado em grandes litígios e processos de controle constitu-

cional concentrado. De fato, como mostram estudos da Escola de Direi-

to da Fundação Getulio Vargas, o STF brasileiro é bem mais do que isso 

(Falcão et al., 2011). No entanto, este é o desenho institucional que deve 

ser adotado pelo tribunal?

Para investigar o problema, decidimos realizar um estudo explorató-

rio dos processos de serviços públicos no STF entre 1988 e 2013. Faltam 

estudos desse tipo acerca dos servidores públicos. A academia jurídica 

não apresenta discussões empíricas significativas sobre as questões judi-

ciais relativas ao serviço público. Do mesmo modo, os principais manuais 

dogmáticos sobre o assunto não discutem dados qualitativos ou quantita-

tivos sobre a realidade dos servidores públicos nos tribunais.

Assim, certas perguntas de pesquisa que permitiam investigar a di-

nâmica processual guiaram o estudo exploratório: Quem são os principais 

litigantes em termos quantitativos? Qual é o impacto desses processos no 

dia a dia do tribunal? Quais são os principais assuntos desses processos? 

Quais classes processuais são mais utilizadas como “porta de entrada” ao 

Gráfico 5
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STF? Qual é a complexidade desses casos, em termos de tempo e de an-

damentos processuais? Qual é o grau de sucesso dos processos, diferen-

ciados por temas e litigantes?

3. metodologiA 

Para buscar respostas às questões de pesquisa propostas, foi adotada 

uma metodologia empírica de técnica quantitativa. 

A coleta de dados foi feita a partir da base de dados do projeto do 

STF em números da FGV Direito Rio, que consiste em uma base de dados 

relacional (RDBMS) inicialmente desenvolvida em OracleSQL e, posterior-

mente, MySQL – que contém cerca de 1,5 milhão de processos do STF 

entre 1988 e 2013. 

Em seguida, foi realizada uma filtragem a partir dos softwares Oracle 

SQL Developer e MySQLWorkbench, o que permitiu formular um dataset 
específico dos processos judiciais nos quais se discutem questões jurídicas 

relativas ao serviço público, com mais de 230 mil processos. 

Feito o dataset, exportaram-se os dados para planilhas do software 

Microsoft Excel, nos quais os dados foram organizados e estudados. Para 

a visualização dos dados considerados relevantes para a investigação do 

problema escolhido por esta pesquisa em gráficos e tabelas, utilizou-se 

novamente o Microsoft Excel, com posterior e progressiva utilização da 

linguagem de programação estatística R, sendo esta a ferramenta utilizada 

para as visualizações finais dos dados, após sua análise.

Ao longo do processo de produção dos gráficos, utilizou-se estatísti-

ca descritiva para transformar os dados em informações úteis para a aná-

lise.

4. resultAdos AlcAnçAdos 

1. A dimensão quantitativa deste conjunto de processos e seu comporta-

mento ao longo de 1988 a 2015 (ver gráfico 5). Nesses anos, os processos 

de servidores públicos representam, em média, 20% do total de processos 

do tribunal. Na última década, o STF implementou políticas para reduzir 

o volume processual do tribunal. Essas políticas, no entanto, parecem não 

ter sido efetivas ou voltadas à redução do volume processual dos proces-

sos relacionados ao serviço público. Além disso, a comparação com casos 

de Direito do Trabalho (o que implica ser uma relação econômica similar 
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de trabalho) mostra como os casos de serviço público possuem uma pre-

dominância dentro do tribunal (ver gráfico 6).

Gráfico 5

Gráfico 6

2. Diversas classes processuais possuem uma concentração significa-

tiva de processos relativos ao serviço público, sendo que algumas dessas 

classes são dominadas por este conjunto processual, como os Mandados 

de Injunção (82,3%), a Suspensão de Segurança (52,4%) e a Ação Rescisó-

ria (30,6%). Ver gráfico 7 para o caso dos Mandados de Injunção.
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Gráfico 7

3. A dinâmica temporal desses processos, mensuradas no período de 

sua impetração ao seu trânsito em julgado, é similar ao padrão apresenta-

do pelo STF como um todo. Isso significa que o tempo para um processo 

relativo aos servidores públicos ser julgado não é uma causa relevante 

para explicar a elevada quantidade desses processos no tribunal (ver grá-

fico 8).
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Gráfico 8

4. Os principais litigantes dos casos de servidores públicos (compre-

endidos como aqueles que se encontram nos polos ativos e passivos da 

relação processual) são, em sua grande maioria, membros do Estado bra-

sileiro, como a Administração Federal Direta, a Administração Federal In-

direta, governos municipais, entre outros (ver gráficos 9 e 10)

Gráfico 9
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Gráfico 10

5. Quanto à distribuição dos processos de servidores públicos por 

assunto, observou-se que há uma grande concentração nas questões rela-

tivas ao sistema remuneratório dos servidores públicos (61% dos proces-

sos), como reajustes de pensão ou de benefícios salariais, bem como uma 

significativa concentração nas questões que envolvem a previdência, que 

não são de ordem remuneratória (19% dos processos). Ver gráfico 11.

Gráfico 11

6. Não há homogeneidade na litigância entre diferentes unidades fe-

derativas, havendo uma grande concentração em três estados: Rio Gran-

de do Sul, São Paulo e Distrito Federal, que, juntos, representam mais da 
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metade de todos os processos. As dez unidades federativas que mais liti-

gam – Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, Ceará e Amazonas 

– representam mais de 80% do total de processos relativos ao serviço pú-

blico (ver gráfico 12). 

Gráfico 12

7. A computação de taxas de sucesso dos diferentes litigantes, seja no 

polo ativo ou no passivo, apresenta litigantes que têm elevada performan-

ce processual – como a Administração Federal Indireta – e outros com 

baixíssima taxa de sucesso – como a Administração Estadual –, o que pode 

indicar possíveis responsáveis pelo elevado volume processual desses 

processos (ver gráfico 13).

Gráfico 13
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Gráfico 13

5. conclusão 

Os resultados indicam certas características dos processos relativos aos 

servidores públicos que, em relação aos demais processos do STF, os 

aproximam (como a dinâmica temporal) ou os diferenciam (como suas 

taxas de sucesso e sua quantidade). 

Além disso, o estudo exploratório fornece informações úteis, direta ou 

indiretamente, para juristas, pesquisadores interessados no tema ou qual-

quer stakeholder interessado na melhoria dos processos organizacionais 

do Poder Judiciário. Uma agenda de pesquisa empírica pode ser pensada 

para aprofundar determinadas questões: Por que há uma certa concen-

tração processual em determinadas unidades federativas? Quais variáveis 

explicam as diferenças nas taxas de sucesso entre litigantes? Como prever 

o comportamento futuro desse tipo de processo?

Este trabalho, no entanto, pode servir de base para discussões ins-

titucionais sobre o STF. Por um lado, é possível discutir como os proces-

sos organizacionais internos podem ser melhorados para resolver ou se 

evitar tais litígios eficientemente, diminuindo o volume processual deste 

conjunto no tribunal. Por outro lado, os resultados reforçam constatações 

de outros estudos realizados sobre o STF enquanto instituição e enseja a 

questão: qual é o desenho institucional que queremos para o STF?
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pec em números: o impActo do stf no processo 
de elAborAção e trAmitAção dAs propostAs de 
emendAs à constituição

Bernardo Sarmet

Bruna Franqueira

Gabriel Dolabella

Gustavo Barreira

Igor Gantos

Vanessa Tourinho

Coordenador: Thomaz Pereira

Supervisor: Alexandre Camargo

resumo

A pesquisa pretende analisar o impacto do Supremo Tribunal Federal 

(STF) no processo de elaboração e tramitação das Propostas de Emen-

das à Constituição (PECs) tanto nos primeiros anos de redemocratização 

(1988-1992) quanto nos anos do último governo (2010-2016). O objetivo é 

identificar citações de posicionamentos do STF em documentos formais 

na tramitação de PECs. Com o levantamento, identificou-se que 5,7% das 

PECs propostas no primeiro recorte têm alguma menção ao STF, enquan-

to no segundo a porcentagem foi de 14% dentre as PECs propostas no 

período. A análise dos resultados indica que a frequência de menções é 

expressiva e enseja discussões sobre as relações institucionais no Brasil. 





os Assessores dos ministros no processo 
decisório do stf

Bernardo Padula Schwaitzer

Bettina Wermelinger Cariello

Isadora Wermelinger Cariello

João Benício do Vale Aguiar

João Carlos Cochlar de Oliveira

José Eduardo Rangel Cury

Matheus Rodrigues Silva de Castro

Natália de Carvalho Mello Bahury

Coordenador: Leandro Molhano Ribeiro

Supervisor: Alexandre de Paiva Rio Camargo

resumo

O objetivo inicial de nossa pesquisa foi identificar em que medida os as-

sessores influenciam no processo decisório da Corte Suprema do país. O 

fator motivador de nossos estudos foi a falta de análises sobre o impacto 

dos assessores no momento de tomada de decisão no STF. Contudo, esse 

objetivo encontrou obstáculos em virtude da relativa invisibilidade desses 

funcionários. Tendo em vista tais obstáculos, esta pesquisa voltou-se a 

explorar a seleção, o trabalho e a formação desses funcionários pouco 

conhecidos da sociedade brasileira. Para tal fim descritivo, utilizamo-nos 

da Associação de Assessores do Supremo Tribunal Federal (AASTF) e das 

informações disponibilizadas pelos próprios assessores da atual composi-

ção da corte. Com esse recorte temporal, pudemos não só descobrir que 

os assessores vão de encontro ao fim da transparência objetivado pela 

corte, mas também indicar a necessidade de novos estudos (e fornecer 

métodos de análise) sobre essa engrenagem tão importante para o funcio-

namento da justiça no Brasil.





o impActo dos direitos sociAis no 
superendividAmento pAssivo: A seguridAde sociAl 
e A mitigAção dos efeitos dA perdA de cApAcidAde 
lAborAl

Bruno Santoro

Caio Giusti

Dan Grossman

Danilo Fonseca

João Pedro Almeida

Júlia Faver, Lorena Bitello

Luciano Chaves

Luciano Estrela

Marcela Nogueira Reis

Coordenadora: Patrícia Sampaio

Supervisor: Luis Lopes Martins

resumo

O presente artigo trata da opção padrão dos planos de previdência com-

plementar fechada, especialmente o destinado aos servidores públicos 

federais. Inicia-se o trabalho pela análise do atual sistema previdenciário 

brasileiro, com ênfase nas alterações promovidas recentemente com a 

criação da previdência complementar para os servidores públicos fede-

rais e o estabelecimento da adesão automática para esse plano. Nota-se 

que a criação da adesão automática visa à mitigação de vieses cogniti-

vos, facilitando, portanto, a tomada de decisões economicamente mais 

racionais. Em seguida, observam-se as características mais relevantes da 

opção padrão dos planos de previdência para uma adequada mitigação 

dos vieses cognitivos mencionados, com base na experiência internacional 

e nas recomendações de órgãos como a Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na análise de cada uma dessas 
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características, realizou-se uma comparação com a opção padrão adotada 

pelo plano complementar de previdência dos servidores públicos federais. 

Ao final, conclui-se que as alterações promovidas não foram capazes de 

mitigar significativamente alguns dos vieses cognitivos existentes, perma-

necendo, portanto, barreiras que dificultam a escolha economicamente 

racional.



previdênciA complementAr fechAdA: umA Análise 
dA opção pAdrão brAsileirA e do mecAnismo dA 
Adesão AutomáticA

Felipe Rosseto

Guilherme Ferrite

Leandro Fróes

Pedro Palis

Thiago Suguimoto

Túlio Miranda

Coordenador: Antônio Maristrello Porto

Supervisor: Luis Lopes Martins

resumo

O presente artigo aborda a capacidade da previdência social de prevenir 

o superendividamento passivo causado pela concretização de riscos so-

ciais ligados à saúde, notadamente da perda de capacidade laborativa por 

motivos médicos. O trabalho se inicia pela análise do conceito de superen-

dividamento e de sua disciplina legal no Brasil, bem como pela avaliação 

dos principais eventos que conduzem ao superenvidamento. Com base na 

verificação de que eventos ligados à perda de capacidade laborativa por 

motivos médicos têm relação com o superendividamento, o artigo busca 

compreender a capacidade do sistema previdenciário em mitigar os efei-

tos decorrentes desse evento, coberto pelos regimes básicos de previdên-

cia. A hipótese formulada foi de que a existência de diferentes níveis de 

proteção previdenciária em grupos como funcionários públicos, empre-

gados formais da iniciativa privada ou autônomos implicariam diferentes 

graus de propensão ao superendividamento. Para testar tal hipótese, fo-

ram realizadas entrevistas membros da Defensoria Pública do estado do 

Rio de Janeiro, mais especificamente com membros do Núcleo de Defesa 

do Consumidor. Além disso, foi feita uma análise dos dados quantitativos 

de censo sobre endividamento das famílias no Brasil. Apesar da impossi-

bilidade de conclusões sobre as perguntas inicialmente formuladas, ficou 



evidente a falta de informações básicas pelos órgãos responsáveis pela 

questão.



Análise dA regulAmentAção brAsileirA sobre 
trAtAmentos médicos com o uso dA tecnologiA dA 
impressão 3d

Ana Carolina Waddington

Eduardo Dias Garcia

Júlia Costa

Maria Beatriz Mendes Gomes

Matheus Dias Patrocínio

Nathalia Schwengber Gasparini

Coordenadora: Bruna Castanheira

Supervisora: Bianca Medeiros

resumo

A tecnologia da impressora 3D está se desenvolvendo constantemente e 

tornando-se mais acessível – técnica e economicamente –, de modo que 

novos usos são inaugurados por esse aparato. Estando cada vez mais 

acessível a consumidores individuais, vê-se a necessidade de o Direito 

adaptar-se aos desafios trazidos por essa tecnologia. Tratamentos médi-

cos podem se beneficiar do processo de manufatura aditiva, o que possi-

bilita a criação tanto de protótipos quanto de órgãos funcionais utilizáveis. 

O propósito deste artigo é determinar se a legislação brasileira está ou não 

pronta para essa revolução com base na análise da atuação dos legisla-

dores competentes e resoluções nacionais e internacionais cabíveis, bem 

como da jurisprudência doméstica existente.





A utilizAção dos drones e o direito à 
privAcidAde: umA Análise A pArtir dAs 
regulAmentAções brAsileirAs

Beatriz Balzan

Bruno Saraceni

Gabriel Diniz

João Pachá

Maria Fernanda Dyma

Coordenador: Pedro Augusto

Supervisora: Bianca Medeiros

resumo

Este trabalho apresenta uma análise da situação jurídica brasileira existen-

te para abarcar a utilização de drones por civis, à luz de possíveis tensiona-

mentos desse uso com o direito à privacidade. O estudo, portanto, busca 

verificar os possíveis problemas decorrentes desse conflito e o modo que 

outros agentes lidam com ele. A pesquisa baseia-se em análise de jurispru-

dência e literaturas sobre o tema, específicas e mais genéricas. 





intermediários dA internet e suA 
responsAbilizAção nA JurisprudênciA brAsileirA

Bruna Paciello

Clara Almeida

Débora Miranda

Maria Clara Rasul

Sofia Mandelert

Victoria Henriques

Coordenadoras: Jamila Rodrigues e Luiza Louzada

Supervisora: Bianca Medeiros

resumo

O presente trabalho procura relacionar os termos de uso dos intermedi-

ários da internet e sua interação com a propagação de discurso de ódio, 

analisando como a jurisprudência brasileira vem lidando com o crescente 

número de conflitos sobre o tema que são levados ao judiciário para so-

lução. Os três elementos relacionam-se na responsabilização dos inter-

mediários pela divulgação de discurso de ódio produzido por terceiros. 

Acredita-se que este seja um tema pouco explorado, apesar de ser um 

assunto candente, como se prova nos 1000+ casos sobre o assunto que 

encontramos em nossa pesquisa de jurisprudência. O trabalho consiste 

na (i) definição de discurso de ódio e breve análise da legislação sobre o 

tema; (ii) definição de intermediários e breve análise da legislação sobre o 

tema; (iii) definição e análise dos termos de uso das redes sociais escolhi-

das; e (iv) análise de casos que envolvam os três elementos.



Este livro foi produzido pela FGV Direito Rio, 

composto com a família tipográfica Gotham, 

no ano de 2016.
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