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Motivação Inicial

o Evidências anedóticas sobre viés do Judiciário
brasileiro.

o Arida, Bacha, Lara-Resende (2005):
“A qualidade da garantia [dos contratos] é fraca porque tanto
as leis quanto a jurisprudência são enviesados a favor dos
devedores” (tradução livre).

o Mas poucos trabalhos empíricos seguiram à
polêmica criada.



Teorema de Coase

Partes alcançam cooperação e 
eficiência privadamente.

As leis e o direito são 
necessários para a definição dos 
direitos.

Perdas sociais mínimas, i.e., 
eficiência máxima.

Eficiência, apesar de não ser 
máxima.

Grande dependência das cortes.

A sinalização com o passar do tempo reduz a
litigância: ocorre a consolidação da
jurisprudência. Há perdas sociais pequenas,
geradas principalmente pelos custos
incorridos no litígio; há altos níveis de
confiança da sociedade no Judiciário.

Cortes previsíveis, 
não-enviesadas.

Com o passar do tempo, a litigância pode ser
reduzida, mas as partes desfavorecidas têm
significativos custos de transação para tomada
de precauções contra as decisões judiciais
enviesadas. Há maiores perdas sociais, se
comparado a (4); os níveis de confiança no
Judiciário são mais baixos.

Dado que não há partes consistentemente
favorecidas (as decisões não são enviesadas a favor
de ninguém) todos têm incentivo a litigar
(“otimismo do litigante”). Maiores níveis de perdas
sociais, devido aos custos do litígio e outros custos
de transação; maiores níveis de confiança no
Judiciário, se comparado a (5), mas menores, se
comparado a (4).

cc
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Modelo Analítico

Caso especial: cortes não previsíveis e enviesadas.
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o Hipótese 1: “As decisões judiciais no Brasil são
enviesadas a favor dos devedores”.

o Hipótese 2: “Há altos níveis de imprevisibilidade
nas cortes brasileiras.”

o Hipótese 3: “Viés judicial, combinado com
imprevisibilidade, diminui o nível de confiança no
Judiciário.”

5

As Hipóteses a Serem Testadas
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Base de Dados

o 1687 Recursos Especiais julgados pelo STJ entre
out/1998 e out/2008.

o Conflitos sobre dívidas, excluindo o Estado (União,
UFs, municípios, prefeituras, autarquias), mas
incluindo empresas estatais.

o 44,2% foram providos em favor dos devedores, e
53,6% em favor dos credores.

o 54,3% foram reformados, total ou parcialmente, pelo
STJ.
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Resultados Econométricos...
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Conclusões Preliminares

o Não há viés pelo STJ nesses casos.

o Há imprevisibilidade, pela grande probabilidade de
reversão, da 2ª instância pra o STJ.

o Possível viés do TJ-RS, sendo “corrigido” pelo STJ
de maneira consistente.



Viés, Imprevisibilidade e Confiança

Fonte: ICJ 2016

Não-viés, mas 
imprevisibilidade: 
baixa confiança.



Fonte: ICJ 2016

Viés e imprevisível:
mais baixa confiança
(ainda!).

Viés, Imprevisibilidade e Confiança
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Viés, Imprevisibilidade e Confiança
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Conclusões 
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o Confrontados com os resultados do ICJBrasil,
temos confirmação preliminar do modelo
conceitual: as cortes no Brasil são imprevisíveis,
gerando alta insegurança e baixos níveis de
confiança.

o Porém, a confiança é ainda mais baixa nos
tribunais que são imprevisíveis e enviesados ao
mesmo tempo (neste estudo, o TJ-RS).
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o Confiabilidade e credibilidade do Índice de
Confiança na Justiça (ICJBrasil).
– Novas confirmações necessárias! 
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Limitações à Pesquisa 
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Muito obrigada!
LucianaY@insper.edu.br


