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A razão consegue se dissociar 
das paixões? A técnica fala 
sempre mais alto do que as 

convicções morais e pessoais? A 
decisão proferida por um juiz é con-
duzida apenas pela objetividade? 
Quem é o ser humano por trás da 
toga? Refl exões que fi cam, quase, 
invisíveis diante do ritual de um 
tribunal viraram objeto de estudo 
de um grupo de pesquisadores do 
Rio de Janeiro e da Inglaterra que se 
dedica à Filosofi a do Direito.

Unidos por meio do edital Coo-

peração Bilateral FAPERJ – Bir-

mingham e/ou Nottingham, um 
grupo de pesquisadores de Brasil e 
Reino Unido reunirão em um livro 
refl exões acadêmicas da literatura 
nacional e internacional que tratam 
da imparcialidade no julgamento 
dos magistrados. Um dos objetos 
de atenção dos pesquisadores são 
os estudos empíricos multidiscipli-
nares, que mostram o grau de sus-
cetibilidade das decisões dos juízes. 
Participam da iniciativa Marcelo de 
Araujo, professor do Departamento 
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de Filosofia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), co-
ordenador da equipe de pesquisa no 
Brasil e proponente do projeto sub-
metido à FAPERJ; Fábio Shecaira, 
docente da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ); Noel Struchiner, 
da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio (PUC-Rio) e Veronica 
Rodriguez-Blanco, da Universidade 
de Birmingham, no Reino Unido. 

“Existe uma rica literatura empí-
rica, que envolve conhecimentos 
multidisciplinares da psicologia e 
da neurociência, por exemplo, e que 
procuram investigar que elementos 
externos podem infl uenciar a deci-
são de um juiz. Queremos trazer à 
tona essa discussão teórica para a 
Filosofi a do Direito, tanto a partir 
de uma perspectiva descritiva como 
também no exame de questões 
normativas”, explica Marcelo de 
Araujo.

Segundo o coordenador da equipe 
de pesquisadores, alguns desses 
estudos empíricos mostram, por 
exemplo, que até mesmo o horário 
de um julgamento, pela manhã 
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ou próximo ao almoço, pode in-
fluenciar negativamente em um 
julgamento. “O que essas pesqui-
sas recentes mostram é que outros 
fatores, além da deliberação moral 
ou da argumentação jurídica, tam-
bém podem infl uenciar as decisões 
das pessoas. Hormônios como, 
por exemplo, oxitocina, ou genes 
associados à propensão para um 
comportamento violento exercem 
infl uência sobre nossa conduta”, 
exemplifi ca Araujo. 

Ele acrescenta que estudos recentes 
sugerem que um tumor no cérebro 
pode tornar uma pessoa mais vio-
lenta, mesmo que ela jamais tenha 
tido um comportamento agressivo 
até o surgimento da doença. Ou-
tros apontam que o uso de antide-
pressivos e medicamentos para o 
tratamento de hipertensão podem 
infl uenciar nossas atitudes morais. 
“É razoável supor, portanto, que 

juízes também podem ter suas deci-
sões infl uenciadas por fatores sobre 
os quais eles não têm controle ime-
diato”, ressalta o docente da Uerj. 

O pesquisador avalia que, em geral, 
na sociedade, existe a noção de que 
a imparcialidade é algo que está 
sempre sob controle e que os fatores 
externos ou intrínsecos à natureza 
humana não afetariam a capacidade 
de decisão de um juiz. No entanto, 
a literatura acadêmica e os estudos 
empíricos mostram o contrário. 
“Muitas coisas podem afetar o 
julgamento de um magistrado”, 
acrescenta Araujo, que traz para o 

debate um outro questionamento, 
também polêmico: a possibilidade 
de existirem remédios com a qua-
lidade de assegurar que as pessoas 
fiquem mais objetivas e menos 
tendenciosas. 

“Será que isso seria possível? Ou, 
ainda, permitido do ponto de vista 
moral e ético? É preciso que se 
discutam esses temas”, questiona 
o docente da Uerj. 

Outra ideia explorada pelo grupo de 
pesquisadores é a hipótese de que 
a parcialidade do juiz talvez seja 
estimulada pelo elogio frequente de 
supostas virtudes judiciais, como 
a compaixão e a empatia. “Com-
paixão e empatia são virtudes fun-
damentais para o cidadão, na vida 
privada, mas, quando cultivadas 
por agentes públicos, podem entrar 
em confl ito com virtudes políticas 
importantes, como a objetividade, 
a impessoalidade e a justiça, no 
sentido de dispensar a todos igual 
tratamento. É por esse motivo que 
outro tema da nossa pesquisa é a 
importância do respeito às regras 
na atividade judicial. Questão, 
aliás, que foi tema de um livro 
recentemente publicado por Fábio 
Shecaira e Noel Struchiner”, diz 
Araujo.

Pesquisadores querem promover discussão 
teórica sobre o cumprimento de regras 
versus a imparcialidade dos juízes
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Nos dois anos de apoio que recebeu 
da FAPERJ, os pesquisadores do 
Rio e do Reino Unido trocaram 
experiências com especialistas da 
Universidade de Birmingham – 
importante universidade britânica 
fundada em 1900. A parceria será 
mantida mesmo com o fi m do apoio 

da Fundação, que termina em 2016. 

“O nosso esforço conjunto vai fi car 

mais claro daqui para frente, com 

a confecção e publicação do livro. 

Uma coleção de artigos que trarão 

um pouco de tudo o que foi discuti-

do nessa rede de trocas, viabilizada 

com o fomento que recebemos”, 

ressalta o docente da Uerj.

Sob a form a de coletânea, a obra 

deve reunir artigos de pesquisado-

res de vários países que têm se de-

dicado a questões sobre a natureza 

das decisões jurídicas. “A pesquisa 

está focada sobre o que ocorre nos 

tribunais, mas queremos fugir de 

uma visão tradicional da Filosofi a 

do Direito. Procuramos nos apoiar 

muito na literatura empírica, e na 

literatura fi losófi ca recente, para 

promover uma discussão teórica 

rica, que envolve o cumprimento 

de regras versus a imparcialidade 

dos juízes”, afi rma Araújo.

Em janeiro do ano que vem, a equi-

pe vai se reunir na Inglaterra para 

desenhar as primeiras estratégias 

para a confecção do livro, entre elas, 

a defi nição dos autores-convidados. 

A previsão é a de que a obra chegue 

ao público em 2018. A intenção 

dos pesquisadores é problematizar 

essas questões, para então gerar uma 

publicização do tema. “São dilemas 

éticos que não aparecem nas aulas 

de Direito, aqui no Brasil, diferen-

temente do que ocorre no resto do 

mundo”, enfatiza Araujo.

Pesquisador: Marcelo de Araujo
Instituição: Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj)
Edital: Cooperação Bilateral FAPERJ 
– Birmingham e/ou Nottingham

Confi ra alguns dos artigos pro-

duzidos pelo grupo de pes-

quisadores e que são fruto da 

cooperação bilateral:

http://ejournals.duncker-

-humblot.de/doi/abs/10.3790/

rth.47.1.25?journalCode=rth&

http://civilistica.com/tag/noel-

-struchiner/

http://www.ihuonline.unisinos.

br/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=6525&s

ecao=489 

https://theconversation.com/

world-war-i-to-the-age-of-the-

-cyborg-the-surprising-history-

-of-prosthetic-limbs-64451 

http://www.contrapontoeditora.

com.br/produto.php?id=10007

http://www.bloomsbury.

com/in/law-and-authority-

-under-the-guise-of-the-

-good-9781782254270/

Somando expertises: Fábio Shecaira, da UFRJ; Veronica Rodriguez-Blanco, da Universidade de Birmingham, e Noel Struchiner, da PUC-Rio

Marcelo de Araujo: professor de 
Filosofi a da Uerj e coordenador da 
equipe de pesquisadores no Brasil
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