
  

Caríssimo(a) Associado(a), 

 Apresento o livro do Grupo de Trabalho Sociologia, Antropologia e Cultura 

Jurídicas, do XXII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Direito (CONPEDI), realizado no Centro Universitário Curitiba (UNICURUTIBA/PR), entre 

os dias 29 de maio e 1º de junho de 2013. 

 O evento propôs uma análise da atual Constituição brasileira e ocorreu num ambiente 

de balanço dos programas, dada a iminência da trienal CAPES-MEC. Passados quase 25 anos 

da promulgação da Carta Magna de 1988, a chamada Constituição Cidadã necessita uma 

reavaliação. Desde seus objetivos e desafios até novos mecanismos e concepções do direito, 

nossa Constituição demanda reflexões. Se o acesso à Justiça foi conquistado por parcela 

tradicionalmente excluída da cidadania, esses e outros brasileiros exigem hoje o ponto final do 

processo. Para tanto, basta observar as recorrentes emendas e consequentes novos 

parcelamentos das dívidas dos entes federativos, bem como o julgamento da chamada ADIN 

do calote dos precatórios. Cito apenas um dentre inúmeros casos que expõem os limites da 

Constituição de 1988. Sem dúvida, muitos debates e mesas realizados no XXII Encontro 

Nacional já antecipavam demandas que semanas mais tarde levariam milhões às ruas. 

 Com relação ao CONPEDI, consolidamos a marca de mais de 1.500 artigos submetidos, 

tanto nos encontros como em nossos congressos. Nesse sentido é evidente o aumento da 

produção na área, comprovável inclusive por outros indicadores. Vale salientar que apenas no 

âmbito desse encontro serão publicados 36 livros, num total de 784 artigos. Definimos a 

mudança dos Anais do CONPEDI para os atuais livros dos GTs – o que tem contribuído não 

apenas para o propósito de aumentar a pontuação dos programas, mas de reforçar as 

especificidades de nossa área, conforme amplamente debatido nos eventos. 

 Por outro lado, com o crescimento do número de artigos, surgem novos desafios a 

enfrentar, como o de (1) estudar novos modelos de apresentação dos trabalhos e o de (2) 

aumentar o número de avaliadores, comprometidos e pontuais. Nesse passo, quero agradecer a 

todos os 186 avaliadores que participaram deste processo e que, com competência, permitiram-

nos entregar no prazo a avaliação aos associados. Também gostaria de parabenizar os autores 



  

selecionados para apresentar seus trabalhos nos 36 GTs, pois a cada evento a escolha tem sido 

mais difícil. 

 Nosso PUBLICA DIREITO é uma ferramenta importante que vem sendo aperfeiçoada 

em pleno funcionamento, haja vista os raros momentos de que dispomos, ao longo do ano, para 

seu desenvolvimento. Não obstante, já está em fase de testes uma nova versão, melhorada, e 

que possibilitará sua utilização por nossos associados institucionais, tanto para revistas quanto 

para eventos. 

 O INDEXA é outra solução que será muito útil no futuro, na medida em que nosso 

comitê de área na CAPES/MEC já sinaliza a relevância do impacto nos critérios da trienal de 

2016, assim como do Qualis 2013/2015. Sendo assim, seus benefícios para os programas serão 

sentidos já nesta avaliação, uma vez que implicará maior pontuação aos programas que 

inserirem seus dados.  

 Futuramente, o INDEXA permitirá estudos próprios e comparativos entre os 

programas, garantindo maior transparência e previsibilidade – em resumo, uma melhor 

fotografia da área do Direito. Destarte, tenho certeza de que será compensador o amplo esforço 

no preenchimento dos dados dos últimos três anos – principalmente dos grandes programas –, 

mesmo porque as falhas já foram catalogadas e sua correção será fundamental na elaboração da 

segunda versão, disponível em 2014. 

Com relação ao segundo balanço, após inúmeras viagens e visitas a dezenas de 

programas neste triênio, estou convicto de que o expressivo resultado alcançado trará 

importantes conquistas. Dentre elas pode-se citar o aumento de programas com nota 04 e 05, 

além da grande possibilidade dos primeiros programas com nota 07. Em que pese as 

dificuldades, não é possível imaginar outro cenário que não o da valorização dos programas do 

Direito. Nesse sentido, importa registrar a grande liderança do professor Martônio, que soube 

conduzir a área com grande competência, diálogo, presença e honestidade. Com tal conjunto de 

elementos, já podemos comparar nossos números e critérios aos das demais áreas, o que será 

fundamental para a avaliação dos programas 06 e 07. 



  

 Com relação ao IPEA, cumpre ainda ressaltar que participamos, em Brasília, da III 

Conferência do Desenvolvimento (CODE), na qual o CONPEDI promoveu uma Mesa sobre o 

estado da arte do Direito e Desenvolvimento, além da apresentação de artigos de pesquisadores 

do Direito, criteriosamente selecionados. Sendo assim, em São Paulo lançaremos um novo 

livro com o resultado deste projeto, além de prosseguir o diálogo com o IPEA para futuras 

parcerias e editais para a área do Direito.  

 Não poderia concluir sem destacar o grande esforço da professora Viviane Coêlho de 

Séllos Knoerr e da equipe de organização do programa de Mestrado em Direito do 

UNICURITIBA, que por mais de um ano planejaram e executaram um grandioso encontro. 

Não foram poucos os desafios enfrentados e vencidos para a realização de um evento que 

agregou tantas pessoas em um cenário de tão elevado padrão de qualidade e sofisticada 

logística – e isso tudo sempre com enorme simpatia e procurando avançar ainda mais. 

 

Curitiba, inverno de 2013. 

 

Vladmir Oliveira da Silveira 

Presidente do CONPEDI 

  



  

Apresentação 

 

Mais uma vez, temos a satisfação de liderar a  publicação de uma coletânea de textos 

apresentados num Encontro Nacional do CONPEDI, na qual foi privilegiado como enfoque 

metodológico a pesquisa empírica no campo de direito representando uma conquista 

importante, se levarmos em conta  que há  alguns pares de anos atrás questionava-se 

abertamente o caráter jurídico das pesquisas empíricas que produzíamos.  

Há pouco mais de uma década, pensava-se que por ter base de dados a observação da 

realidade de nossas práticas judiciárias, de nossas pesquisas, ainda que problematizando 

questões inegavelmente jurídicas, não eram tão jurídicas como aquelas que, seguindo a 

tradição do campo jurídico brasileiro, ocupavam-se de pesquisa bibliográfica, basicamente 

doutrinária, preocupadas mais com sugestão de soluções de problemas interpretativos do que 

com a construção de problemáticas que ajudassem a explicitar características peculiares 

próprias do nosso sistema, cujo desconhecimento compromete qualquer tentativa de 

modificação do mesmo. Tomava-se, assim, como menos jurídicos os trabalhos que se 

debruçavam sobre questões empíricas e que faziam um esforço argumentativo na análise crítica 

dos dados levantados a partir da realidade das práticas judiciárias ou das representações sociais 

contidas nos discursos do campo jurídico brasileiro, tanto o dos operadores, como o da lei e o 

da doutrina. 

 Com o objetivo de formar uma massa crítica de pesquisadores atentos e 

sensíveis a este tipo de questão, propusemos — Regina Lúcia Teixeira Mendes e Luiz Eduardo 

de Vasconcelos Figueira — à direção nacional do CONPEDI, na reunião de São Paulo, em 

2009, a criação do GT Cultura Jurídica e Práticas Judiciárias, sugestão que foi imediatamente 

aceita e apoiada e que começou a funcionar na reunião de Fortaleza em caráter experimental e 

cujo sucesso garantiu a repetição do GT em Florianópolis, depois em Belo Horizonte e em 

Vitória. Em Uberlândia, assim como na reunião de Niterói e agora em Curitiba, na qual foram 

apresentados os textos desta coletânea, fomos reunidos ao GT Sociologia e Antropologia e 

continuamos o trabalho que já havia sido começado nas reuniões anteriores, agora com a 



  

participação do Prof José Alcebíades de Oliveira Júnior (UFRGS) e da Profa Maria Luisa 

Scaramella (UNICURITIBA). 

  Para alcançarmos bom termo nos objetivos do trabalho que propusemos, 

tomamos como critério privilegiar os trabalhos que estivessem de acordo com a ementa do GT 

e  tivessem,  como base de dados a observação empírica, produto de trabalho de campo, tanto 

do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. Foram privilegiados, 

também, os trabalhos que tiveram como objetivo  explicitar as diversas representações de 

institutos jurídicos estrangeiros em sistemas jurídicos diversos.  

Tal proposta se justificou tendo em vista a exigência de pesquisa empírica no campo do 

direito brasileiro, como uma das modalidades que se enquadra bem às características exigidas 

pelos padrões acadêmicos atualmente exigidos pelos órgãos de fomento gestores dos recursos 

que financiam a pesquisa acadêmica no país. 

 Foi nosso propósito promover discussões e reflexões que tivessem foco nas 

questões relativas ao sistema jurídico, assim como ao processo judicial e ao acesso a justiça, 

privilegiando as práticas judiciárias, especialmente frente ao paradigma do Estado Democrático 

de Direito e da cidadania universal. Neste empreendimento, pretendeu-se enfatizar o contraste 

entre dados empíricos provenientes da observação de culturas jurídicas diversas, 

contextualizando a discussão nos distintos panoramas históricos e culturais. Visou-se dar 

ênfase ao contraste possível entre as concepções, representações e práticas brasileiras e as 

oriundas de outros contextos históricos e culturais.  

Durante os trabalhos pretendeu-se, ainda, aproximar os participantes do GT de várias 

fontes bibliográficas de pesquisas empíricas feitas no campo do direito acerca dos diversos 

temas tratados,  buscando desenvolver um olhar menos normativo e mais compreensivo acerca 

do saber e das práticas jurídicas na cultura jurídica brasileira, bem como em outras culturas.  

Posteriormente às discussões metodológicas, o grupo enfrentou problemáticas relativas 

às relações entre a história de nossa organização judiciária e nossas práticas processuais 

cotidianas. 



  

 Concluindo, é importante deixar registrado que são vários os frequentadores do 

GT que nos acompanham nas consecutivas reuniões demonstrando um amadurecimento 

importante no que concerne à inédita proposta deste GT. Temos a dizer que o esforço destes 

colegas persistentes no propósito de virem muitas vezes de  diversas regiões do país para 

discutir conosco o amadurecimento de suas pesquisas e os resultados que têm sido aferidos nos 

leva a crer que o empreendimento tem tido bom êxito. 

 Por fim, não podemos deixar de fazer menção ao incentivo, ao respeito 

acadêmico e à liberdade de atuação que temos encontrado no ambiente do CONPEDI, que só 

engrandece e estimula a nossa participação.  

  Parabéns a todos que colaboraram com a edição desta coletânea! 

 

Coordenadoras do Grupo de Trabalho 

Professor Doutor José Alcebíades de Oliveira Junior – UFRGS 

Professora Doutora Regina Lucia Teixeira Mendes – UGF 

Professora Doutora Maria Luisa Scaramella – UNICURITIBA 


