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PRESENTATION 

No mundo da pós-modernidade, com mu

danças significativas nas estruturas sociais, 

políticas e econômicas - e o advento de no

vas tecnologias -, múltiplas possibilidades de 

intercâmbio entre sistemas institucionais sur

gem com a finalidade de satisfazer as novas 

exigências do século XXI. 

Nesse contexto, o intercâmbio de ideias e 

a convergência de conceitos entre modelos 

jurisdicionais distintos se revelam tão neces

sários quanto profícuos
1 

especialmente entre 

nações tão relevantes no cenário internacio

nal, como o Brasil e o Reino Unido. 

Sob essa perspectiva se desenvolveu a 

proposta do workshop "Jurisdições Superio

res Inglesas e Brasileiras: uma comparação", 

sediado na Universidade de Londres, por 

meio do qual professores, juristas e magistra

dos das Cortes Constitucionais e Superiores 

do Brasil e do Reino Unido promoveram de

bates sobre as especificidades dos ordena-

ln a post-modem world with significant 

changing social, political and economic 

structures and the advent of new 

technologies a host of possible interchanges 

between institutíonal changes have appeared 

with the aim of meeting the new requirements 

of the XXI century. 

Within this context, the exchange of ideas 

and the converging concepts among different 

jurisdictional models are not only necessary 

but fruítful as wel/
1 

particularly when it comes 

to such relevant nations on the intemational 

stage like Brazil and the United Kingdom. 

From this perspective, the proposed 

theme of the "British and Brazílian Superior 

Jurísdíctíons: a comparíson" workshop he/d 

at the Uníversíty of London was developed, 

where professors, justices and judges 

of the Constitutional and Hígher Courts of 

Brazil and of the United Kingdom carried 

out díscussíons on the features of 

mentas jurídicos das duas nações, na busca both countríes' systems, with a view to 

pelo aprimoramento das estruturas e compe- improving the structures and competences of 

tências de suas respectivas jurisdições. their jurisdictions. 
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Conquanto sejam países com 

gênese cultural ocidental, os moldes de 

funcionamento do Poder Judiciário adotam 

configurações diferenciadas quanto à 

apreciação de fatos jurídicos relevantes e ao 

julgamento de lides diversas. Assim é que, 

de origem romano-germânica, o modelo 

brasileiro adota conceitos de natureza da 

Cívil Law - cujas leis positivadas funcionam 

como eixo basilar para a resolução do 

caso concreto pelo juiz. Por outro lado, o 

modelo britânico originou a denominada 

Common Law, concentrando-se no direito 

jurisprudencial e consuetudinário, em que a 

eficácia dos precedentes exerce influência 

preponderante na tomada de decisões. 

Assim, com o intuito de desvendar su

postas diferenças, possíveis semelhanças e 

convergências na atuação dos magistrados 

em ambos os sistemas, foram selecionados 

temas atuais e relevantes para o campo jurí

dico, sobre os quais os palestrantes puderam 

elaborar seus raciocínios teóricos e enrique

cer o debate com exemplos práticos e expe

riências ín loco. 

Um dos temas mais relevantes para a prá

tica jurídica, a delimitação de funções e com

petências do Judiciário - incluindo questões 

ln spite of theír Western cultura! genesis, 

the two countries have adopted different 

operational confígurations for theír Judiciary 

systems on how to appraise relevant legal 

facts and settle varíous disputes. Therefore, 

the Brazilían model, of F?oman-German 

origín, adopts the Cívil Law concepts vvhose 

codífíed laws act as a basic axís to.'1ard the 

settlement of a concrete case ti'e )udge. 

The British model, in tum .. g2°,e ,;se to the 

so-called Common Law, foc;;sed e, z!-:e case 

law and the customary :"a,•; sysre·~- where 

the effectiveness of preceder.-::s l-,2;; a 'Tiajor 

influence on the decision-rnêk.'ng :::rc:cess. 

Consequently, with the p,r::ose 

alleged differences, possib:e s T'"'ifa-;�;es and 

convergences re/ated ra :he .:::er:::i:-:nance 

of judges under both systerc:s. ;::...,rrent 

and relevant topics for tr:e :::rea ,vere 

selected, around which tf:e -êcii. re rs couid 

develop their theoreticaí c:,o e 'ca,,ce 

the discussions with pracrics: 

foco experiences. 

and in 

A most relevant theme assc-:::a;�c: �:;, :egal 

practice is the demarcatior, oi f;_,r:::-:cr,s and 

competences of the Judic:ary -

issues like externai conrro,. 

of judges and the balar;ce te-::-,.. €'e:: ,he 

como controle externo, independência da Branches, in addítíon to the 

magistratura e equilíbrio entre os Poderes, 

além do sistema de freios e contrapesos 

(checks and balances) - foi o mote do primei

ro painel. Ao ministro da Suprema Corte do 

Reino Unido, Lord Hughes, coube explanar 

balances system - whicb wês tr2 of 

the first panei. The minis�e- e' tt:e '.Jr:ired 

Kíngdom Supreme Court, Lo:-d 

in charge of givíng a brief 

the paradigms of the United 

brevemente os paradigmas do sistema legal system, drawing historícal 

do Reino Unido, traçando paralelos históricos the Common Law and the Ü'r'ii LaN. The 

entre o Common Law e o Civil Law. O minis- justice of the Federal Supreme Cc..1,rt {STF) 
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tro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gil mar Gilmar Mendes discussed the strengthening 
Mendes ponderou sobre o fortalecimento 

do constitucionalismo como instrumento so

ciopolítico e jurídico, cujos preceitos foram 

consolidados pela Carta Constitucional brasi

leira de 1988, apontando a omissão dos po

deres republicanos como motivação para o 

fenômeno do ativismo judicial e reiterando a 

necessidade de se debater o que classificou 

como "constitucionalismo simbólico". Outras 

questões, como a independência entre os 

Poderes, a cultura da judicialização excessiva 

e a garantia de direitos fundamentais em de

corrência da Constituição Cidadã foram res

saltadas durante a exposição do ministro do 

STF Ricardo Lewandowski. Ao realizar a mo

deração do painel, o ministro Benedito Gon

çalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

arguiu sobre a celeridade da Justiça brasilei

ra, conferindo crédito à emenda constitucio

nal nº 45, de 2004, por ter propiciado maior 

produtividade, eficácia e efetividade aos 

procedimentos judiciais, por meio da cria

ção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Finalmente, o professor emérito do Instituto 

de Estudos Jurídicos Avançados da Univer

sidade de Londres, Avrom Sherr, apresentou 

um painel sobre o exercício da advocacia no 

Reino Unido, explicando o funcionamento do 

controle exercido por diversos órgãos jurídi

cos e suas distorções. 

O evento também abordou outros assun

tos em pauta na atualidade, como o uso de 

novas tecnologias e da inteligência artificial 

pelo Judiciário - cuja influência se aplica a 

procedimentos que vão desde a digitalização 

dos processos eletrônicos até a formação de 

of constitutionalism as a sociopolitical and 
legal too/, whose precepts were consolidated 
by the Brazilian Constitution of 1988, pointing 
out the omission of the republican branches as 
motivation for the legal activism phenomenon, 
and reiterating the need to discuss what 
he ca/led the "symbolic constitutionalism''. 
Other issues, including the independence 
of the Branches, the culture of excessive 
judicialization, and the basic rights guarantee 
as a result of the "Citizen Constitution" 
were highlighted during the speech of the 
Federal Supreme Court (STF) justice Ricardo 
Lewandowski. ln his role as panei moderator, 
minister Benedito Gonçalves, of the Superior 
Court of Justice (STJ) spoke about the celerity 
of Brazilian Justice, praising the constitutional 
amendment 45 of 2004 for rendering the 
legal procedures more productive, efficient 
and effective upon creating the National 
Council of Justice (CNJ). Lastly, Emeritus 
Professor of the lnstitute of Advanced Legal 
Studies of the University of London, Avrom 
Sherr, conducted a panei on the practice of 
law in the United Kingdom, giving details on 
the contrai exercised by severa/ legal bodies 
and on their distortions as we/1. 

The event approached other topics of
interest nowadays, including the use of new
technologies and of artificial inte/ligence
by the Judiciary - whose influence is felt in
procedures ranging from electronic process
digitalization to formation of precedents

-

and the impact of media coverage on the
publication of news related to the legal 
environment, which dominated the second 
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precedentes -, bem como o impacto da co

bertura midlática na veiculação de notícias 

relativas ao universo jurídico, que marcaram 

a segunda sessão dos debates. Nessa linha, 

o ministro do STJ, Marcelo Navarro Ribeiro

Dantas, apontou os efeitos da difusão tecno

lógica sobre as práticas jurídicas hodiernas,

com a admissão da inteligência artificial e da

prova eletrônica tanto pelo Poder Judiciário

quanto pela advocacia, e a repercussão dos

julgamentos de maior visibilidade em veícu

los midiáticos, em movimento impulsionado

pelo advento das redes sociais. Luiz Alberto

Gurgel de Faria, também ministro do STJ,

contribuiu com um relato sobre a experiência

do Tribunal com o Corpus927 - programa de

inteligência artificial que possibilita a tomada

de decisões judiciais por meio de um robô.

O membro do Painel de Tecnologia da ln

formação do Conselho Geral da Ordem dos

Advogados da Inglaterra e do País de Gales,

Stephen Mason, tratou das diferenças de au

tenticação das provas eletrônicas e conven

cionais, além de debater o poder de alcan

ce das ferramentas da inteligência artificial.

Concluindo esse mosaico, a professora Nora

Ni Loideain tratou das diretrizes que a Euro

pa vem adotando em face da necessidade de

segurança e transparência dos dados veicu

lados na internet.

O papel dos precedentes na tomada de 

decisões e a utilização de meios alternati

vos de resolução de controvérsias (espe

cialmente a mediação e a arbitragem), além 

da duração razoável do processo e da pre

visibilidade das decisões, foram os princi

pais assuntos do terceiro painel. O ministro 

sessíon of discussions. On this iine, justice 

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ofthe Superior 

Court of Justice, highlighted the effects of 

technologícal dissemination on current legal 

practices, inc/uding the utilization of artificial 

intellígence and electronic evídence by the 

Judiciary and by lawyers as weíi, and the 

impact of greater prominence judgments in 

the media, due to a movement brought about 

by the social networks. Luiz Aíberto Gurge/ 

de Faria, another judge of the STJ, gave hís 

contribution by producíng an account on the 

experience of the Court wíth Corpus927 an 

artificial inte//igence program that enables 

the legal decisíon-making prccess by means 

of a robot. Stephen Mason, membsr of the 

lnformation Technology Panet cf Engfand and 

Wales Bar Assocíatíon General Council, spoke 

about the differences between eiectrc-níc and 

conventiona/ evídence authenticar.ion, and 

díscussed the far-reaching oowe.r :::.f artificial 

inte//igence tools. Closin9 this rnosaic1 

professor Nora Ni Loídeain spoke about the 

guidelínes that Europe has bee:1 adopting 

in view of the securít'J and transparency 

requirements related to data pub:ished on 

the Internet. 

The role of precedents in the ôecision

making process and the use cf 2,ternative 

means of dispute resolutio11 (mosr ,r:a<t.'cuiarly 

medíation and arbítration}, afong ,, .. ·th the 

themes of the reasonab!e /epg,r: of the 

procedure and the predictabil.ity e,; der:;'sfons, 

were the main topics of the th'.:-d panei. 

Judge Robin Knowles of the Suoerio; Court 

of England and Wales, expresseé his views 

on the need of a multi!a,e:af cammitment 
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da Corte Superior da Inglaterra e do País de 

Gales, Robin Knowles, dissertou sobre a ne

cessidade de engajamento multilateral por 

parte das jurisdições de todos os países, e 

também evidenciou os impactos do sistema 

de precedentes sobre a segurança jurídica 

e a orientação dos tribunais superiores do 

Reino Unido. O ministro do STJ Ricardo Vi lias 

Bôas Cueva defendeu a implementação do 

sistema de precedentes obrigatórios (stare 

decisis), a mediação obrigatória e prévia ao 

processo judicial, além da modulação das 

decisões do STJ. O diretor de Cidadania e 

de Pesquisa de Governança da Open Univer

sity, Simon Lee, expôs os fundamentos que 

norteiam o sistema jurídico do Reino Unido, 

incluindo o modo de atuação e os critérios 

da composição da Suprema Corte, além de 

apresentar casos de divergência de entendi

mento entre julgadores. O desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e professor da FGV, Ricardo Couto 

de Castro, também defendeu o amplo uso 

de precedentes pela Justiça brasileira. Ade

mais, ele mencionou o importante papel do 

STJ na uniformização do entendimento sobre 

a lei federal (com base no pacto federativo 

e na autonomia restrita dos estados), assim 

como realçou os incidentes de assunção de 

competências e de resolução de demandas 

repetitivas. Encerrando o painel, a advogada 

Ana Tereza Basílio ponderou sobre a aplica

ção dos métodos de mediação, conciliação e 

arbitragem no Brasil, salientando que a mera 

adoção dos meios alternativos de solução de 

conflitos não é a única saída para atenuar os 

excessos da cultura da litigância em vigor no 

from the jurisdictions of ai/ countries, and 

a/so underlined the impaets of the precedent 

system on legal certainty and on the guidance 

for United Kingdom higher courts. Judge 

Ricardo Vil/as Bôas Cueva, of the Brazílian 

Superior Court of Justice, advocated the 

imp/ementation of the mandatory precedent 

system (stare decisis), the compulsory 

mediation prior to the judicial proceeding, ín 

addition to the modulation of STJ decisions. 

The Direetor of Cítízenship and Governance 

Research of Open University, Simon Lee, 

outlined the fundamentais that steer UK legal 

system, including the mode of action and 

the criteria governing the composition of the 

Supreme Court, in addition to presenting 

cases of different understandíngs between the 

justices. Ricardo Couto de Castro, judge of Rio 

de Janeiro's Court of Justice and professor at 

Fundação Getulio Vargas (FGV), also advocated 

the wídespread use of precedents by the 

Brazilian justice. Moreover, he mentioned the 

central role of the STJ in standardizing the 

understanding of federal law (based on the 

federative pact and the restricted autonomy 

of the States), as well as emphasising the 

incidents of assumption of competence and 

resolution of repetitive claims. Closing the 

panei, lawyer Ana Tereza Basilio commented 

on the application of mediation, conciliation 

and arbítration methods in Brazí/, stressing 

that the mere adoptíon of alternative means 

of conflict resolution ís not the only way out to 

mitigate the excesses of the litigation culture 

in force in Brazíl, i/lustrating cases of judicial 

reorganization of Brazilian companies as an 

ideal example of mediatíon utilization. 



país, ilustrando os casos de recuperação judi

cial das empresas brasileiras como exemplo 

ideal para a aplicação da mediação. 

Em debate nas cortes do mundo todo, o 

fenômeno jurídico do ativismo judicial é fruto 

do papel cada vez mais preponderante que 

os magistrados têm exercido. Diante de tal 

responsabilidade, não são raros os debates 

sobre os limites a serem adotados pelas ju

risdições de diversos países. Conceitos como 

ética e ponderação amoldam-se às práticas, a 

partir da delimitação de competências em li

des vinculadas a áreas como política e saúde. 

Nesse contexto, o desembargador-presiden

te do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

André Fontes, avaliou a postura que o Judici

ário tem adotado no estabelecimento de po

líticas públicas, mencionando os princípios 

da Common Law constantes na Constituição 

Federal e exemplificando casos de ativismo 

judicial que embasaram decisões. O ministro 

do STJ, Antonio Saldanha Palheiro, propôs 

uma análise crítica do movimento ativista no 

Brasil, distinguindo os conceitos de "ativismo 

judicial" (o qual englobaria decisões funda

das em valores e em preceitos éticos e abs

tratos que transcendem a função jurisdicional 

por excelência) e "judicíalízação" (que seria 

um fenômeno decorrente da atitude dos ju

risdicionados). O ativismo judicial foi tratado 

sob a perspectiva da Justiça do Trabalho pelo 

ministro Alexandre Agra Belmonte, do Tribu

nal Superior do Trabalho (TST), como ocorre 

na hipótese de concessão de habeas corpus 

para contratos de trabalho vinculados ao uni

verso desportivo. Ao concluir o quarto painel, 

o professor da Birckbeck University, Adam

The legal phenomenon of judicial activism 

current/y being debated in the courts around 

the wor/d is the resu/t of the ever more 

preponderant role that judges have been 

exercising. ln the face of such responsíbilíty, 

díscussions on the limits to be adopted by 

jurisdictíons in severa/ countries are not 

uncommon. Concepts such as ethics and 

weighting are adjusted to practices, based on 

the delimítatíon of competences in /itígatíons 

linked to areas such as politícs and health. 

ln this context, the judge-presídent of the 

2nd Federal Círcuit Court, André Fontes, 

assessed the judicíary stance adopted in the 

establishment of public policies, taking up 

severa/ Common Law principies embodied 

ín the Brazi/ian Federal Constítutíon and 

illustrating some cases of judicial activísm 

in support of decisions. STJ judge, Antonio 

Saldanha Palheiro undertook to conduct a 

criticai analysis of the actívist movement ín 

Brazil, dístínguishíng the concept of "judicial 

activism" (which would encompass decisions 

founded on values and on ethical and abstract 

precepts that transcend the function) from the 

concept of "Judicíalization" (which would be 

a phenomenon arising from the attitude of 

the courts). Judicial activism was addressed 

from the Labour courts standpoint by Minister 

Alexandre Agra Belmonte, from the Superior 

Labour Court (TST), who commented on the 

hypothesis of the granting a writ of habeas 

corpus for labour agreements in connection 

with the world of sports. Concluding the 

fourth panei, Birckbeck Uníversity Professor 

Adam Gaeray discussed on the democratic 

access to justice under the Common Law, 
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Gaeray, discorreu sobre o acesso democráti- which takes account of the due process of law 

co à Justiça na Common Law, respeitando-se and of the social function of the courts, based 

o devido processo legal e a função social dos on the valuation of ethics and the judge's

tribunais, a partir da valoração da ética e da vocation when uttering decisions. 

vocação do magistrado ao proferir decisões. 

Ao finalizar o seminário, o professor da 

University College London e da Oueen Mary 

At the end of the seminar, professor Alan 

Brener from University Co//ege London and 

Oueen Mary University of London, highlighted 

University of London Alan Brener enfatizou the judges responsibilities and powers in 

as responsabilidades e poderes dos magis- carrying out their functions, criticizing the 

trados no exercício da função, criticando o increase of interventional decisions in the 

aumento das decisões intervencionistas na 

Suprema Corte do Reino Unido e elucidando 

o funcionamento do sistema de preceden

tes e as limitações na produção de prova na

Common Law.

A partir dessa extensa exposição de argu

mentos e experiências, o workshop "Jurisdi

ções Superiores Inglesas e Brasileiras: uma 

comparação" propiciou a convergência de 

ideias e novas perspectivas entre os mem

bros dos Judiciários das duas nações, que se 

concentram em um mesmo desígnio: a pres

tação jurisdicional célere e adequada para 

todos os cidadãos, com a manutenção da ga

rantia de direitos fundamentais e humanos. 

United Kingdom Supreme Court and clarifying 

the functioning of the precedent system, as 

we/1 as the limitations in the production of 

evidence in the Common Law. 

Taking advantage of this extensive 

expos1t1on of arguments and experiences, 

the workshop "Superior English and Brazilian 

jurisdictions: a comparison" provided the 

convergence of ideas and new perspectives 

between the members of the judiciary 

of the two nations, which concentrate on 

the sarne design: a swift and appropriate 

jurisdictional protection for a// citizens, 

and the continuation of the assurance of 

fundamental and human rights. 
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