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O CEPES é órgão integrante da EDB e 
da EAB responsável por desenvolver a 
pesquisa, iniciação científica e extensão 
das Escolas do IDP em parceria com 
as Coordenações dos Cursos, bem 
como promover a integração entre a 
graduação, pós-graduação e mestrado. 
Para atingir essa finalidade desenvolve 
uma série de mecanismos como: 
grupos de pesquisa e estudos, cursos 
de formação, seminários de iniciação 
científica, oficinas, grupos de trabalhos 
(GTs), e-books, dentre outros.

É nesse contexto que se insere o Jornal 
Direito&Pesquisa que objetiva, 
especialmente, incentivar os alunos da 
EDB à pesquisa científica no âmbito do 
Direito e proporcionar um contato mais 
aprofundado do corpo discente com 
os assuntos e temas que são de seu 
interesse criando o presente canal de 
comunicação.

Desejo uma ótima leitura a todos!!

EditoraCarta da



Programas de
Apoio à Pesquisa

Programa de Iniciação Científica

Programa de Apoio à 
Iniciação Científica e à 
Pesquisa

O IDP lança semestralmente programas de apoio à 
iniciação científica e à pesquisa para as Escolas de Direito 
e de Administração de Brasília EAB e EDB a fim de criar um 
ambiente propício à produção de conhecimento e solução 
de problemas da sociedade.

O Programa de Iniciação Científica - PROIC - visa incentivar a pesquisa e a produção acadêmica de estudantes da Graduação 
em Direito da EDB/IDP e da Graduação em Administração Pública da EAB/IDP, sob a supervisão qualificada de docentes da 
instituição, a partir da concessão de auxílio financeiro ao desenvolvimento de projetos de pesquisa individuais.

PERÍODO: Entre os dias 16.10.2017 a 17.11.2017

O Programa de Apoio à Iniciação Científica e à Pesquisa - 
PAPIN - visa incentivar a pesquisa e a produção acadêmica 
dos alunos de graduação em Direito do IDP, apoiando os 
alunos selecionados na forma do Edital   e  das   normas 
complementares para participação em eventos acadêmicos, 
nacionais e internacionais.

Edital divulgado em 20 de abril de 2017.



Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento de 
Grupos

Participação em Eventos 
Acadêmicos

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Grupos 
- PAGRUP - visa incentivar a pesquisa e a produção 
acadêmica no âmbito de grupos de pesquisa liderados 
por professores da graduação em Direito da EDB/IDP 
e em Administração Pública da EAB/IDP, apoiando 
a participação em eventos acadêmicos, nacionais e 
internacionais, e a realização de projetos de pesquisa 
que demandem financiamento.

PERÍODO: Entre 25 de setembro de 2017 a 01 de 
fevereiro de 2018.

Deverão ser formulados por professores da EDB e da 
EAB, na condição de líderes de Grupos de Pesquisa.

A aluna Iara Rabelo de Souza da Escola de Direito 
de Brasília/EDB foi contemplada pelo programa de 
programa de apoio à iniciação científica e à pesquisa 
– PAPIN e apresentou seu trabalho intitulado: 
“ANVERSO: violência contra a mulher em uma 
perspectiva online”, no VII Encontro de Pesquisa 
Empírica em Direito (VII EPED), realizado na Faculdade 
Estadual de Feira de Santana/BA no período de 23 a 
25 de agosto de 2017.



Grupo de Estudos sobre Direito 
Civil
Olimpíadas de Conhecimento Jurídico da ABDC realizada em São Paulo em 
13/09/2017 A equipe liderada pelo Prof. Danilo Porfirio foi representada 
pelos alunos Naiara R. Hermógenes de Oliveira; Marcos Henrique Gabriel 
Cruz Santos; Barbara Fernanda F. Yandra; Marta 
Battaglia Custódio; Arthur de Oliveira Calaça 
Costa; Jéssica Guedes Santos; Alexandre da Silva 
Mangueira. 
A dupla Arthur de Oliveira Calaça Costa e Alexandre 
da Silva Mangueira da equipe da EDB/IDP ganhou 
uma medalha na 4ª Olimpíada do Conhecimento 
Jurídico pelo 3º lugar na categoria parecer ou 
redação jurídica.

Sociedade de Debates
IV Campeonato Brasileiro de Debates realizado entre os dias 7 à 10 de setembro de 2017, na Faculdade Nacional 
de Direito da UFRJ, no Rio de Janeiro. A delegação foi composta por 8 alunos da graduação como debatedores: 
Camilo Jreige, Davi Filho, Flávia Taiane, Guilherme Rennó, José Lima, Marcelo Sarmento, Mateus Rodrigues e 
Tainara Borges, e com o Advogado egresso da instituição e também aluno da pós, Pedro Ludovico na função de 
adjudicador.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Grupos apoiou os seguintes grupos



Os grupos de pesquisa e estudo da EDB/IDP 
proporcionam um ambiente propício para a 
iniciação científica e a pesquisa.  No 1º semestre 
2017, tivemos o lançamento de dois grupos de 
estudo: GETEDH e GECDF.

Grupo de estudos em 
Tópicos Especiais de 
Direitos Humanos
Líder: Profa. Luciana Garcia

Objetivo: O grupo de estudos sobre Tópicos 
Especiais de Direitos Humanos - GETEDH - destina-
se aos estudantes que têm interesse em aprofundar 

os estudos e reflexão sobre a disciplina Direitos Humanos, com ênfase em temas específicos do campo, como 
Corporações econômicas, desenvolvimento e Direitos Humanos; Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 
Humanos; Colonialismo e Direitos Humanos e Mecanismos de promoção e defesa dos Direitos Humanos. Outros 
temas poderão ser incorporados de acordo com o interesse dos estudantes.

Grupo de Estudos sobre 
a Concretização dos 
Direitos Fundamentais
Lider: Prof. Victor Marcel Pinheiro

Objetivo: O Grupo de Estudos sobre a Concretização 
dos DIreitos Fundamentais - GECDF - tem como 
objeto  o aprofundamento dos conhecimentos dos 
participantes na teoria e prática da concretização 
dos direitos fundamentais. Serão examinadas as 
diversas perspectivas de compreensão dos direitos 
fundamentais em sociedades democráticas, bem 
como o papel e limites de atores públicos e privados 
responsáveis por sua concretização. No que se refere ao poder público, Executivo, Legislativo e Judiciário tem 
características institucionais específicas que conferem especial relevância para seus papéis na concretização dos 
direitos fundamentais. Dessa maneira, é necessário compreender os papéis, limites e relações desses atores na 

Lançamento de Grupos de Estudos



Apresentação de Pôsteres no CONPEDI

Os alunos da EDB/IDP são incentivados pelos programas de apoio à pesquisa a participarem de eventos acadêmicos 
apresentando seus objetos de pesquisa.

A estudante da Escola de Direito de Brasília (EDB/IDP), Jéssica Guedes, apresentou pôster do artigo “Curti, e agora? A 
responsabilidade civil do usuário em caso de likes nas redes sociais” no XXVI Encontro Nacional do CONPEDI, e conquistou 
o 6º lugar dos 10 melhores pôsteres selecionados no evento.

A aluna Jéssica Guedes foi selecionada pelo Programa de Apoio à Iniciação Científica e à Pesquisa do IDP (PAPIN-IDP) no 
primeiro semestre deste ano e recebeu a taxa de inscrição do encontro, como forma de incentivo à pesquisa acadêmica.

A egressa da Graduação em Direito da EDB/IDP Isabela Maiolino em coautoria com o aluno da UnB Luis Guilherme 
Alho Batista conquistaram o 4º lugar do concurso, com o artigo “Os benefícios do intercâmbio de dados de mercado 
entre as autoridades de defesa da concorrência e de defesa comercial”.

Marcaram presença, ainda, com a apresentação de pôsteres no evento acadêmico e apoio do PAPIN, os seguintes alunos 
da EDB Caio Victor Ribeiro dos Santos e Davi da Silva Filho com o tema: “Acesso à justiça e métodos pré-processuais 
de resolução de conflitos: uma análise da proposta de instituição do Ombudsman bancário no Brasil à luz da 
experiência alemã.” - Brenda de Paula Teixeira com o tema: “O impasse da ressocialização em Brasília segundo 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).” e Naiara Regina Hermogenes de Oliveira com o tema: “O Realismo 
Jurídico a tomada de decisão.”

Curti, e agora? A responsabilidade civil do 
usuário em caso de likes nas redes sociais

Jéssica Guedes Santos  - Linha de Pesquisa: Direito Civil Contemporâneo . Email: guedes.jessicas@gmail.com 

Centro de Pesquisa – CEPES, Instituto Brasiliense de Direito Público, SGAS Quadra 607,  Módulo 49, Via L2 Sul, Brasília /DF. CEP: 70200-670.(61) 3535-6565

INTRODUÇÃO
A pesquisa analisa a aplicação da responsabilidade civil no âmbito virtual. A

violação de direitos de personalidade pode gerar a incidência da

responsabilidade civil na modalidade de responsabilidade extrapatrimonial.

Os pressupostos tradicionais da responsabilidade civil são compostos por

quatro elementos, a saber: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. O Marco

Civil da Internet, Lei nº 12965/2014, apresenta parâmetros diferentes dos

tradicionais para a caracterização da responsabilidade civil. As redes

permitem a rápida propagação de conteúdo, tanto por atitudes do próprio

produtor do conteúdo quanto por atos realizados por terceiros. Os

mecanismos de apoios são formas de demonstrar opinião sobre

determinado conteúdo e impulsionar a publicação por meio do perfil do

usuário. Neste sentido, o cerne da pesquisa recai sobre a averiguação da

responsabilidade do usuário de rede social que manifesta solidariedade a

conteúdos produzidos por terceiros potencializando sua divulgação por

meio de curtidas, retweets e compartilhamentos. O Marco Civil dispõe

acerca da responsabilidade civil dos provedores de conexão e aplicação e

condiciona a responsabilidade extrapatrimonial do usuário a divulgação de

conteúdos difamatórios ou caluniosos. A estruturação do Marco Civil,

conforme dita o art. 2º da Lei, pauta-se pelo reconhecimento da liberdade

de expressão como fundamento basilar de todas as formas de utilização da

Internet no Brasil. Qualquer ato virtual é  

expressão e manifestação de seu autor,
protegido pela liberdade de  

inclusive, por força legal, os

provedores de aplicação não precisam realizar a censura prévia retirando

determinados conteúdos da rede sem a notificação judicial, exceto nos

casos de nudez ou de atos sexuais de caráter privados. Caso divulgue

situação caluniosa e difamatória, o autor do conteúdo deve ser questionado

pelo ofendido e arcar com o dano moral elencado a sua conduta. Porém, o

usuário que de alguma forma propulsiona a publicação sem configurar parte

direta na construção da informação não se enquadra, em tese, aos moldes

da responsabilidade extrapatrimonial tipificados do Marco Civil. Assim, com

base nas disposições fundamentais de liberdade de expressão e livre

manifestação expostas pela Lei nº 12965/2014, investiga-se as

peculiaridades da responsabilidade civil e do dano moral no contexto virtual.

PROBLEMA DE PESQUISA

Em que medida, diante da condição do princípio da liberdade de expressão

como fundamento central do Marco Civil da Internet, os usuários de rede

social têm responsabilidade civil extrapatrimonial pela manifestação de

opinião por meio de likes, retweets e compartilhamentos de conteúdos

elaborados por terceiros?

OBJETIVO
O trabalho busca investigar a responsabilidade civil por dano moral do

usuário que manifesta apoio a conteúdos produzidos por terceiros. Partindo

da premissa que o Marco Civil da Internet tem por escopo a garantia da

liberdade de expressão para todos os usuários da Internet, busca-se

verificar se a mera declaração de apoio tem força suficiente para vincular o

usuário à condenação por dano moral, pois, de forma direta, ele não foi o

responsável pela criação do conteúdo, fato que culmina na exclusão de

responsabilidade extrapatrimonial pela falta de vinculação aos

pressupostos necessários para a configuração do instituto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDT, Cássio Augusto Barros. Marco Civil da Internet: Comentários à Lei 12965/2014. Belo Horizonte: D’Plácido, 2014.

FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo:  

Atlas, 2015.

LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (Orgs). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014.

STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

MÉTODO
A metodologia da pesquisa abarca a pesquisa bibliográfica e

instrumental com base na leitura de doutrinas e artigos

científicos sobre a temática, para definição do instituto da

responsabilidade civil por dano moral e de sua aplicação

dentro das disposições do Marco Civil e da análise do princípio

da liberdade de expressão em face dos sujeitos envolvidos nas

relações sociais proporcionadas redes. Além da análise de

legislação relativas a tipificação da responsabilidade civil e

dano moral no Código Civil, a Lei nº 12965/2014 e a decisão

proferida pelo Juízo de 1ª instância do Tribunal de Justiça de

Goiás em sede do Proc. nº. 5263708.66.2016.8.09.0066.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O Marco Civil entrou em vigor em 2014, então, por ser uma

legislação nova, inexiste consistente análise jurisprudencial

sobre o tema. Existem poucas ações que tratam sobre

disposições diretas do Marco Civil, assim, as grandes

questões apresentadas pela norma foram enfrentadas

pontualmente ou ainda nem foram suscitadas ao Judiciário.

Com base nos conceitos teóricos abordados pela pesquisa,

em um primeiro momento, percebe-se que a curtida não tem

o condão de gerar a responsabilidade extrapatrimonial. A

responsabilidade civil somente é configurada mediante a

existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo

que, uma vez que o ato produz prejuízo à integridade

psicológica e a honra do indivíduo, o ofensor deve ser

compilado a reparar sua ação por meio do dano moral. Neste

sentido, a relação entre produtor do conteúdo e ofendido gera

a incidência do dano moral, porém, os usuários que

potencializam a publicação por meio de curtidas, retweets e

compartilhamentos, são sujeitos alheios à responsabilidade

configurada pela divulgação caluniosa ou difamatória, já que

não praticam ato ilícito. A liberdade de expressão, conforme

preceitua o art. 2º da Lei 12965/2014, configura fundamento

basilar de toda a estrutura do Marco Civil. O Marco Civil tutela

a livre manifestação de pensamento no sentido de garantir

que o indivíduo possa expressar suas ideias de forma plena,

tanto pela forma de divulgação direta (escrita) quanto indireta

(formas de apoio. Os usuários da Internet tem liberdade para

realizarem comunicação de forma livre dentro do sistema,

mas, caso produzam ilícito, devem arcar com o

ressarcimento. O estabelecimento de responsabilidade

extrapatrimonial para usuários que manifestam opiniões

sobre publicações de terceiros com base em formas de apoio

disponibilizadas pela própria rede social configura violação os

princípios de liberdade de expressão e livre manifestação que

permeiam todo o texto e a ideia de Marco Civil da Internet.

Jéssica Guedes



Os benefícios do intercâmbio de dados de 
mercado entre as autoridades de defesa 
da concorrência e de defesa comercial

Isabela Maiolino e 
Luis Guilherme Alho Batista

Acesso à justiça e métodos pré-processuais de resolução 
de conflitos: uma análise da proposta de instituição do 

Ombudsman bancário no Brasil à luz da experiência alemã

Caio Victor Ribeiro dos Santos e
Davi da Silva Filho

 
ACESSO À JUSTIÇA E MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: UMA ANÁLISE DA 

PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DO OMBUDSMAN BANCÁRIO NO BRASIL À LUZ DA EXPERIÊNCIA ALEMÃ.  

 
 
 
Caio Victor Ribeiro dos Santos 

Davi da Silva Filho  

Instituto Brasiliense de Direito Público – DF  

Acesso à Justiça  

 

INTRODUÇÃO: Uma das maiores dificuldades que atualmente 

enfrenta o Poder Judiciário é a crise da litigiosidade de massa. Por 

diversos motivos, principalmente os associados à massificação das 

relações humanas, característica do século XXI, o volume dos 

processos judiciais nos tribunais do Brasil atingiu um nível antes 

jamais imaginado, levando o país ao segundo lugar no patamar de 

países mais litigiosos do mundo, tendo cerca de 100 milhões de 

demandas judiciais processadas a cada ano, conforme relatório 

divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2016. Essa crise 

deflagrou, à nível global, uma premente necessidade de se criar 

métodos alternativos de resolução de conflitos (informal justice 

systems), a fim de se remover da alçada do Judiciário aquelas 

demandas que, por sua simplicidade, poderiam receber uma justa 

resolução sem ter de passar pelo crivo de um juiz. Entre essas 

novas ferramentas, apareceu a figura dos ombudsmans, os quais, se 

antes assumiam no contexto Europeu uma posição pública de 

ouvidoria do povo, ressurgiram agora para atuar no setor privado 

como agentes imparciais que intermediam a resolução de conflitos 

entre instituições privadas e seus clientes. Diferentemente da 

mediação e conciliação, que pressupõem, no ordenamento 

brasileiro, o ajuizamento de uma ação judicial, o ombudsman busca 

resolver as reclamações dos consumidores em um momento pré- 

processual, evitando, assim, que todo um universo de pretensões 

legítimas acabe se transformando em futuros processos judiciais. No 

Brasil, tem-se discutido recentemente a proposta de instituição de 

um ombudsman no setor bancário. Em relatório publicado pelo CNJ 

em 2011, aponta-se que do total de processos dos 100 maiores 

litigantes nacionais, 38% referiam-se apenas ao setor bancário, 

percentual que, junto ao setor público (51%) e os serviços de 

telefonia (6%), colocam os bancos entre os protagonistas da 

litigiosidade de massa. A instituição dessa ferramenta, contudo, 

parece esbarrar no conceito tradicional de acesso à justiça (art. 5º, 

XXXV, CF/88) e, neste aspecto, chama-se atenção para a corrente 

defendida por Kazuo Watanabe, segundo a qual, no momento atual, 

deve-se entender o direito fundamental do acesso à justiça não 

como acesso ao Judiciário, mas acesso à ordem jurídica justa. 

Tendo embarcado no movimento global de desjudicialização, a 

Associação dos Bancos Privados da Alemanha (Bankenverband), 

instituiu, em 1992, o primeiro ombudsman bancário naquele país. 

Desde então, o modelo alemão tem sido objeto de estudos por 

diversos países, servindo de paradigma àqueles que pretendam 

instituir semelhante ferramenta em seus respectivos ordenamentos. 

Assim, tomando por base os progressos da experiência alemã, 

pretende-se investigar as possíveis vantagens que a adoção do 

ombudsman bancário no Brasil poderia trazer para a ordem jurídica 

pátria em termos de eficiência na desjudicialização dos conflitos de 

consumo entre instituições bancárias e seus clientes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução 

Ellem Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antonio Editor, 1988  

CARDOSO, César. O Ombudsman Bancário: Uma solução 

adequada de conflitos envolvendo bancos e clientes e seu 

impacto nos litígios judiciais. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado 

em Direito e Desenvolvimento) – Escola de Direito de São Paulo, 

Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2015. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a 

função judicial no contemporâneo. Estado de Direito. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010.  

REIF C., Linda. The International Ombudsman Yearbook. 

Edmonton, Alberta, Canada: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 10.v.  

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988 

 

 
 
 
 
 
PROBLEMA DE PESQUISA: Em que medida o congestionamento 

do Poder Judiciário brasileiro ocorre pela falta de mecanismos de 

composição pré-processual?  

OBJETIVO: O trabalho busca investigar os possíveis benefícios que 

a adoção de um ombudsman bancário no Brasil representaria no 

contexto da litigiosidade de massa. Partindo da premissa de que o 

setor bancário é o segundo maior litigante nacional, busca-se 

repensar os pressupostos tradicionais do acesso à justiça para, ao 

fim do trabalho, concluir que a solução de ombudsman bancário 

adotada pela Alemanha, se adotada pelo Brasil com suas devidas 

adaptações, seria capaz de promover uma efetiva desjudicialização 

dos conflitos de consumo que, sem necessidade, abarrotam os 

tribunais 

MÉTODO: A metodologia de pesquisa envolve a pesquisa 

bibliográfica com base na leitura de doutrinas e artigos científicos 

nacionais, voltados à explicação dos fundamentos da litigiosidade de 

massa, além de trabalhos científicos nacionais e estrangeiros 

destinados ao esclarecimento da figura do ombudsman bancário. 

Ademais, faz-se análise do conteúdo das palestras proferidas no ‘I 

Seminário Ombudsman como Forma de Desjudicialização dos 

Conflitos na Relação de Consumo’, realizado no STJ em setembro 

de 2016, e disponíveis no Youtube, além do documento crítico 

disponibilizado pela FGV após o evento, intitulado “Um Modelo de 

Ombudsman Bancário para o Brasil”.  

RESULTADOS ALCANÇADOS: A pesquisa ainda encontra-se em 

um estágio inicial. No que diz respeito à crise do congestionamento 

do Judiciário, já é possível constatar, principalmente na doutrina 

processual, um apelo unânime à desjudicialização do processo civil, 

tendo em vista a magnitude do volume de processos em trâmite. Já 

quanto ao ombudsman, este, por mais que exista no plano 

internacional há vários anos, só começou a ser estudado e discutido 

recentemente no Brasil, como denota o primeiro evento promovido 

sobre o tema em 2016 e os poucos trabalhos científicos que, de 

origem nacional, tratam do tema – o que empurra a investigação 

para a literatura estrangeira, dificultando, em certa medida, um 

desenvolvimento célere do trabalho. Todavia, a partir do conteúdo 

atualmente disponível, pode-se notar desde já que há uma nítido 

reconhecimento, por parte dos estudiosos brasileiros que discutem 

essa nova ferramenta, da necessidade de instituí-la no Brasil. 

PÔSTERES



O Realismo Jurídico na Tomada de Decisão

Naiara Regina

O impasse da ressocialização em Brasília 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente  

- ECA -

Brenda de Paula Teixeira

O IMPASSE DA RESSOCIALIZAÇÃO EM BRASÍLIA SEGUNDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)

Autores: Brenda de Paula Teixeira

Instituição: Instituto Brasiliense de Direito

Público - IDP
Local: Brasília - DF
Linha de pesquisa: Direitos Sociais e Políticas Públicas

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa acadêmica analisa o Estatuto da

Criança e do Adolescente e as dificuldades encontradas na aplicação

dos direitos à ressocialização nele previstas. Este sistema é atualmente

responsável pelo atendimento de 90 (noventa) mil jovens no Brasil e de

5 (cinco) mil no Distrito Federal. Uma das indagações feitas no presente

estudo é quanto às dificuldades encontradas na aplicação do ECA em

Brasília-DF, principalmente no que tange à ressocialização. É necessário

um estudo para se constatar por que os jovens em conflito com a lei

cometem crimes e quais são os padrões étnicos, escolares, familiares e

econômicos desses adolescentes. A teoria de Foucault serve de base

para esta análise e aduz o porquê de os métodos coercitivos não

cumprirem seu objetivo de transformação dos seres e encontram-se em

patamar de intangibilidade, não tornando os infratores pessoas honestas

e melhores. Ademais, fez parte deste estudo os fatores que podem

influenciar na falta de escolaridade desses menores e a importância da

educação para o engrandecimento humano dos jovens e para a redução

da taxa de reincidência, que tem sido um dado alarmante e denota uma

ineficiência no nosso sistema socioeducativo. Pretende-se também

enfatizar a dualidade e disparidade entre a função manifesta e a função

latente, proposta por Robert Merton. A primeira diz respeito ao que está

previsto em lei, é aquela que atinge as consequências esperadas, como

as medidas socioeducativas, o processo de ressocialização e o que o

Estado deveria fornecer aos jovens infratores. Já a segunda relata como

o sistema realmente é e funciona, isto é, sem uma efetiva

da Criança e doressocialização e um cumprimento efetivo da lei.  

PALAVRAS-CHAVE: Ressocialização; Estatuto  

Adolescente; Jovens Infratores.

PROBLEMA DE PESQUISA: o ECA não tem sido aplicado em sua

integridade em relação ao processo de ressocialização de jovens e

adolescentes. Nesse sentido, questiona-se: em que medida o déficit

escolar das crianças e adolescentes em ressocialização influencia na

efetividade do ECA?

OBJETIVOS: O ECA visa reafirmar o caráter transformador das medidas

socioeducativas, que, por mais que estejam previstas nesse dispositivo

normativo, não têm possuído a efetividade esperada. O objetivo do ECA

de transmutar os jovens por meio das medidas socioeducativas não tem

sido alcançado, mas não em razão de algum defeito ou omissão da lei, e

sim pela falta de investimento na concretização dessas medidas e pela

dificuldade de acesso à escola por esses jovens. REFERÊNCIAS:
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei Federal nº

8.069, de 13 de julho de 1990.
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Número e percentual de adolescentes em medida de internação por 

nível de instrução e situação escolar no DF:

MÉTODO: A metodologia utilizada para identificar as

características do autor da prática de infrações penais foi baseada

na doutrina de Foucault. O autor explicita como o jovem infrator é

visto pela sociedade e faz uma análise da estigmatização e

estereotipização das quais o jovem delinquente sofre. Para a

conceituação do processo de socialização da criança e do

adolescente, usou-se a dogmática de Peter Berger, que faz uma

diferenciação do processo de socialização primário, que se dá no

âmbito familiar, sendo a primeira socialização que o indivíduo

experimenta, ainda na infância; e o processo de socialização

secundário, que são todos os processos subsequentes. Aliou-se

essa doutrina à de Émile Durkheim, que aduz sobre a educação

escolar e de que forma esse recurso ajudará no desenvolvimento

do processo de socialização do jovem e no seu controle social. Por

intermédio de dados empíricos extraídos da SciELO (Scientific

Electronic Library Online) e da CODEPLAN (Companhia de

Planejamento do Distrito Federal), comprovou-se que a maioria

dos jovens infratores de Brasília-DF são de baixa renda,

preponderantemente negros e pardos, do sexo masculino e com

idade entre 16 (dezesseis) a 18 anos (dezoito) anos.

RESULTADOS ALCANÇADOS: Concluiu-se por meio do presente

estudo que a inocuidade de que sofre a ressocialização,

hodiernamente, não decorre da legislação em si, pois o ECA não

necessita de grandes alterações. Essa ausência de funcionamento

decorre principalmente dos altos índices de superlotação nas  

unidades de internação, com pouquíssimas oportunidades de

formação educacional e profissional. Além disso, a desigualdade

social e racial existente em nosso país (oriunda principalmente das

mazelas de uma abolição da escravidão mal resolvida) reflete no

alto percentual
socioeducativas

de adolescentes negros cumprindo medidas

no Distrito Federal (80%) e com índice de

escolaridade abaixo do desejável (82% dos internos têm ensino

fundamental incompleto). A redução da reincidência (que é de

84,2% em medida de internação) se torna ainda mais difícil,

principalmente em virtude de esses jovens estarem com variados

processos de socialização comprometidos. No entanto, ainda

assim vê-se uma fagulha esperançosa que o sistema vigente

possa mudar, com a profissionalização dos jovens, aumento de

recursos e com a ampliação de medidas socioeducativas.

O REALISMO JURÍDICO NA TOMADA DE DECISÃO
NAIARA REGINA HERMÓGENES DE OLIVEIRA – Instituto Brasiliense de Direito Público 

–IDP hermógenes21@gmail.com
Brasília/DF – Teorias do direito, da decisão e realismo jurídicoINTRODUÇÃO: Este trabalho tem o fito de 

analisar como o realismo jurídico, movimento 
doutrinário de cunho antimetafísico, que rechaça a 
jurisprudência mecanicista da Escola Exegética, 
caracterizado por ser cético as normas e conceitos 
jurídicos, constitui-se como método concreto na 
tomada de decisão. Busca-se determinar como 
esta escola do realismo procura desvendar a 
linguagem jurídica, aproximando a realidade 
jurídica, da realidade social (fatores sociais) do 
conflito jurídico, por meio da interpretação dos 
textos normativos. Pretende-se, ainda, analisar a 
finalidade do realismo jurídico nas decisões 
teóricas dos Tribunais Superiores utilizando-se da 
teoria de decisão. Para tanto será necessário 
compreender a função do juiz e seu modo de 
interpretar o texto normativo, por meio do estudo 
das obras de Alf Ross e Riccardo Guastini, 
desmistificando a linguagem na tomada de 
decisão por meio de reflexões jurídicas nos casos 
concretos. O trabalho tomará como base a Teoria 
Genovesa que analisa a norma como produto da 
interpretação, como uma teoria cética da atividade 
interpretativa do direito. Pretende-se desconstruir 
a visão de que o realismo seria o que o STF e STJ 
diz ser o direito, visto que o direito é uma 
concepção interpretativa, um conjunto de 
significados, uma variável dependente da 
interpretação, na definição de Riccardo Guastini.PALAVRAS CHAVE: Realismo Jurídico. Teoria da 

decisão. Atividade interpretativa

PROBLEMA DE PESQUISA: O Realismo jurídico 
constitui-se como método concreto de tomada de 
decisão opondo-se a lógica analítica justificada 
pelas escolas filosóficas. Razão pelo qual 
questiona-se em que medida o realismo jurídico 
pode ser ferramenta hermenêutica na lógica da 
tomada de decisão?
OBJETIVOS: determinar o modo como os fatores 
sociais se apresentam não seriam tão relevantes 
ao juiz na tomada de decisão quanto as normas 
jurídicas. Busca-se, ainda, investigar a 
aproximação da realidade social da realidade 
jurídica através da interpretação do texto 
normativo. 
MÉTODO: A metodologia parte do eixo dogmático 
instrumental do estudo bibliográfico das obras de 
Alf Ross e Riccardo Guastini, numa análise 
comparativa entre a concepção do realismo 
escandinavo e genovês e sua visão pelos teóricos 
e práticos brasileiros através do estudo das 
decisões do STF, no exame da Rcl 4.335 
(Progressão de crime, Crime hediondo), ADI 
3.937/SP (Suspensão de lei local) e AI nos EREsp 
644.736 (Direito tributário).RESULTADOS ALCANÇADOS: Depreende-se 
através do estudo, que o realismo jurídico é pouco 
utilizado como instrumento do direito, por meio do 
qual se busca um ajuste da reflexão jurídica 
tornando-se aparato para resolução de problemas 
concretos, resultante da forte influência da 
filosofia analítica, ao referido método que 
corrobora com a teoria da decisão.
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A análise econômica do direito (AED) ganhou especial destaque 
na doutrina e na jurisprudência norte-americanas.

De acordo com Ronald Coase (2016), a fixação de regras de 
responsabilidade civil pelo direito é fundamental para reduzir os 
custos de transação. Não obstante, dada a dificuldade de encontrar um 
ponto, o teorema de Coase não se aplica aos casos de responsabilidade 

civil extracontratual. 

Com base nesse entendimento, o juiz Learned Hand e os demais membros da Corte introduziram uma fórmula 
econômica que passou a ser amplamente utilizada. De acordo com o modelo, a conduta será negligente se o custo da 
prevenção do dano for inferior à probabilidade ponderada pela gravidade do dano (MATTIACCI, 2013). Esse modelo 
reforçou a importância de se comparar a capacidade do infrator reduzir o risco do dano com o custo de se fazer isso. 

Contudo, essa fórmula não é isenta de questionamentos dado que apresenta inconsistências inerentes às situações 
de altos custos de transação. Nesses casos, torna-se relevante o papel da regulação governamental para controlar os 
riscos que não podem ser compensados pelos mecanismos da responsabilidade civil.Serão examinadas as diversas 
perspectivas de compreensão dos direitos fundamentais em sociedades democráticas, bem como o papel e limites de 
atores públicos e privados responsáveis por sua concretização. No 
que se refere ao poder público, Executivo, Legislativo e Judiciário 
tem características institucionais específicas que conferem 
especial relevância para seus papéis na concretização dos direitos 
fundamentais. Dessa maneira, é necessário compreender os 
papéis, limites e relações desses atores na formulação e execução 
de políticas públicas relacionadas aos direitos fundamentais.

ANÁLISE ECONÔMICA DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL 
NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

COASE, Ronald Herry. A Natureza da Firma 
(coleção Paulo Bonavides). Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2016-B, pp. 33-56.

MATTIACCI, Giuseppe Dari & PARISI, 
Francesco. The economics of tort law: a 
précis. George Mason Iniversity. School of 
Law. Law and economics working paper 
series. Outubro, 2013.
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A superlotação carcerária é uma realidade evidente no Brasil e ignora 
o princípio de dignidade da pessoa humana, assegurado pela 
Constituição Federal. A dignidade do homem é completamente 

violada quando o Estado deixa de respeitar os limites de capacidade 
máxima estabelecidos em lei.

O intuito do encarceramento é a ressocialização dos presidiários, o que, 
dificilmente, é atingido devido à superpopulação penitenciária. Fato este 
que prejudica o convívio harmonioso entre os detentos, dificultando, ou 
até mesmo, impossibilitando a ressocialização dos encarcerados, prevista 
na Lei nº 7.210/84. Além de deturbar a percepção da sociedade quanto à questão carcerária no país.

Atualmente, o Brasil encontra-se diante de um cenário controverso dentro de seu sistema prisional. Dessa forma, o artigo 
científico buscou abordar a violência estatal sobre o sistema prisional e a superlotação carcerária, a fim de demonstrar 
que o Estado não promove condições dignas aos presidiários. Nessa perspectiva, o objeto da pesquisa foi responder, 
ainda que minimamente, à pergunta “em que medida o Estado influi na violência aos presidiários quando fomenta sua 
superlotação carcerária?”.

A VIOLÊNCIA ESTATAL PERCEBIDA NA SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA 
CARCERÁRIO BRASILEIRO E SEU IMPACTO SOBRE

OS DIREITOS HUMANOS
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Uma das maiores dificuldades que atualmente enfrenta o Poder Judiciário é a crise da litigiosidade de massa. 
Por diversos motivos, principalmente os associados à massificação das relações humanas, característica do 
século XXI, o volume dos processos judiciais nos tribunais do Brasil atingiu um nível antes jamais imaginado, 

levando o país ao segundo lugar no patamar de países mais litigiosos do mundo, tendo cerca de 100 milhões de 
demandas judiciais processadas a cada ano, conforme relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça em 
2016. 

Essa crise deflagrou, a nível global, uma premente necessidade de se criar métodos alternativos de resolução de 
conflitos (informal justice systems), a fim de se remover da alçada do Judiciário aquelas demandas que, por sua 
simplicidade, poderiam receber uma justa resolução sem ter de passar pelo crivo de um juiz. Entre essas novas 
ferramentas, apareceu a figura dos ombudsmans, os quais, se antes assumiam no contexto Europeu uma posição 
pública de ouvidoria do povo, ressurgiram agora para atuar no setor privado como uma técnica de resolução de 
conflitos entre instituições privadas e seus clientes. 

Diferentemente da mediação e conciliação, que pressupõem, no ordenamento brasileiro, o ajuizamento de uma ação 
judicial, o ombudsman busca resolver as reclamações dos consumidores em um momento pré-processual, evitando, 
assim, que todo um universo de pretensões legítimas acabe se transformando em futuros processos judiciais. 

Na Europa, são os mais variados tipos de ombudsman: na área do consumidor, meio ambiente, seguros, bancos, etc. 
No Brasil, tem-se discutido recentemente a proposta de instituição de um ombudsman no setor bancário. A Fundação 
Getúlio Vargas, inclusive, já conta com um esboço de projeto de lei sobre a matéria, dispondo sobre a reclamação ao 
ombudsman bancário como condição para propositura de ação judicial contra instituições financeiras, na linha do 
que fez o ordenamento jurídico italiano em 2010. 

Em relatório publicado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2011, aponta-se que do total de processos dos 100 
maiores litigantes nacionais, 38% referiam-se apenas ao setor bancário, percentual que, junto ao setor público (51%) 
e os serviços de telefonia (6%), colocam os bancos entre os protagonistas da litigiosidade de massa. A instituição 
dessa ferramenta, contudo, parece esbarrar no conceito tradicional de acesso à justiça, positivado no art. 5º, XXXV da 
Constituição Federal. 

Neste aspecto, chama-se atenção para as considerações da corrente de processualistas que têm se preocupado com a 
atual crise da litigiosidade de massa, para a qual, nos termos de Kazuo Watanabe, no momento atual da história do 
Direito, deve-se entender o direito fundamental de acesso à justiça não como acesso ao Judiciário, mas como acesso 
à ordem jurídica justa. 

Portanto, sob esse pano de fundo, questiona-se: constituiria violação ao princípio de acesso à justiça a exigência de 
prévia submissão de controvérsia ao ombudsman bancário como condição para a propositura de ação judicial? 

Tendo embarcado no movimento global de desjudicialização, a Associação dos Bancos Privados da Alemanha 
(Bankenverband), instituiu, em 1992, o primeiro ombudsman bancário naquele país. Desde então, o modelo tem 
sido objeto de estudos por diversos países, servindo de paradigma para aqueles que pretendam instituir semelhante 
ferramenta em seus respectivos ordenamentos. Tendo isso em vista, e tomando por base os progressos da experiência 

ACESSO À JUSTIÇA E MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: UMA ANÁLISE DA PROPOSTA DE 
INSTITUIÇÃO DO OMBUDSMAN BANCÁRIO NO BRASIL À LUZ DA EXPERIÊNCIA ALEMÃ

Caio Victor Ribeiro dos Santos e Davi da Silva 



alemã, pretende-se investigar, a partir de uma análise constitucional, se, de fato, a obrigação de submeter uma 
controvérsia ao ombudsman como condição para o ajuizamento de ação judicial constituiria violação ao acesso à 
justiça, bem como analisar as possíveis vantagens que a adoção da referida técnica poderia ocasionar em termos de 
mitigação da atual crise de litigiosidade de massa.

CARDOSO, César. O Ombudsman Bancário: Uma solução 
adequada de conflitos envolvendo bancos e clientes e seu 
impacto nos litígios judiciais. 2015. 111 f.  Dissertação 
(Mestrado em Direito e Desenvolvimento) – Escola de 
Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 
2015. 

WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. 
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Participação e processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988.

A presente pesquisa teve como intuito explorar no âmbito nacional 
e internacional as diversas situações que as mulheres são 
submetidas, ao longo da história, para conseguir ter os mesmos 

direitos de acessos à justiça que os homens tiveram, principalmente 
após o período que houve a aprovação social e jurídica da Declaração 
dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos (século XVIII), até o século 
XXI, século que ainda há fortes resquícios de uma sociedade machista 
e patriarcal.

Logo, é possível compreender que esta situação desigual entre homens 
e mulheres se alastra ao decorrer dos anos, e acarreta prejuízos ao sexo 
feminino, que se difere ao não ter a mesma oportunidade de recorrer ao 

judiciário para exigir que seus direitos sejam cumpridos. 

Tais fatos tem como reflexão e exemplos o caso da Revolução Francesa (século XVIII) envolvendo a feminista e historiadora 
Olympe Gourges que criou a Declaração das Mulheres e das Cidadãs e foi morta, por exigir os mesmos direitos; a Lei 
Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) criada a fim de assegurar proteção à mulher contra as agressões físicas, psicológicas e 

O ACESSO DAS MULHERES À JUSTIÇA NO SÉCULO XXI

Monica Coêlho



verbais praticadas pelos cônjuges e que é reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas); a descriminalização 
da violência doméstica na Rússia; e o caso das meninas africanas em: Camarões, Moçambique, Guiné-Bissau, África 
Central e Ocidental, que quando estão no período de puberdade têm seus seios queimados, com instrumentos de 
tortura (tábuas de madeira, cintas e pedras quentes) para que não iniciem a vida sexual, com o fundamento de que 
precisam  terminar os estudos e para evitar que ocorra violências sexuais nas aldeias.  

Assim, o artigo teve como problemática aser investigada o como e de que forma o acesso à justiça tem para é assegurado 
as mulheres de todo o mundo, visto que em diversos países os direitos humanos das mulheres são violados, impondo-as 
um sistema desigualitário e injusto, tanto por parte social quanto estatal.

O objetivo da pesquisa é a análise de como a sociedade compreende os Direitos Humanos de uma forma distorcida, com 
foco nos direitos da mulher, na qual essa visão distorcida remete à reflexão da questão da igualdade. A pesquisa foca 
principalmente na dificuldade das mulheres exigir seus direitos, e ilustra como a igualdade de gênero é um assunto 
pouco retratado no século XXI.

A metodologia utilizada foi uma pesquisa dogmática instrumental que perpassa o estudo da evolução histórica dos 
direitos humanos e especialmente quais são as medidas adotadas em diversos países para a inclusão dos direitos das 
mulheres e o acesso à justiça.

 Conclui-se que a concepção de direitos humanos é subjetiva e abstrata por haver fatores como localidade, cultura, região 
e crenças das diversas sociedades, fato que ratifica os 
casos exemplificados ao decorrer da pesquisa científica. 
Assim, pode-se concluir que tais situações são explicadas 
pela ausência de políticas públicas efetivas, bem como 
pela inexistência de meios alternativos efetivos para o 
combate à desigualdade de gênero, o que acarreta na 
violação dos direitos pelo próprio Estado. No século XXI, é 
possível evidenciar que há um conflito entre o globalizado 
e o moderno, que pode ser colocado como um possível 
agente de retrocesso social e estatal.
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A Violência Obstétrica é caracterizada pela intervenção no processo 
reprodutivo da mulher durante a gestação e o parto, utilizando-se 
de tratamento desumanizado que abusa de medicação, causando a 
perda da autonomia e a capacidade de decidir livremente da gestante. 
Projetos de leis tramitam atualmente no Senado que dispõem sobre a 
humanização da assistência a mulher durante gravidez, parto e no pós-
parto, visando combater e erradicar a Violência Obstétrica.

Apesar do trâmite de tais projetos no Congresso Nacional, a situação no 
Brasil é alarmante. A pesquisa “Nascer” constatou, por exemplo, o uso 
de ocitocina, da manobra de Kristeller, apesar desta ser danosa a saúde, 
e a episiotomia em porcentagens muito elevadas: em 60%, 56% e 86% dos partos, respectivamente.  Em alguns países, 
como a Venezuela e a Argentina, reconhece-se a Violência Obstétrica como um crime de violência contra a mulher, ou 
seja, deve ser combatido e erradicado. No Brasil, no entanto, os projetos em trâmite não caminham para a tipificação 
penal em si, estão voltados para a humanização durante o processo.

Tanto em hospitais públicos quanto privados, verifica-se a ocorrência 
de práticas que ferem a dignidade da mulher, causando-lhes danos 
que a legislação vigente não consegue reparar. Porém, apenas a 
reforma da legislação não trará todas as garantias, é necessária 
uma reformulação do atendimento à mulher e da capacitação dos 
profissionais de saúde.execução de políticas públicas relacionadas 
aos direitos fundamentais.

Violência Obstétrica e a Autonomia da Vontade da Mulher

A Violência obstétrica existe. Disponível 
em: http://www.sentidosdonascer.org/
wordpress/content/themes/sentidos-do-
nascer/assets/pdf/controversias/Violencia-
obstetrica.pdf

Nascer no Brasil – Inquérito Nacional sobre 
parto e Nascimento. Disponível em: http://
www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/

Flávia Taiane
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