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Prezados, o presente material trata de sociologia do direito 
e psicologia judiciária. Já foi disponibilizado anteriormente 
no Ouse pra Geral o material relativo a filosofia do direito.
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SOCIOLOGIA DO DIREITO

1. Introdução à Sociologia1

Para o Professor Miguel Reale, pode-se dizer “que a sociologia tem por fim o estudo 
do fato social na sua estrutura e funcionalidade, para saber, em suma, como os grupos humanos 
se organizam e se desenvolvem, em função de múltiplos fatores que atuam sobre as formas de 
convivência.”2 

Nas últimas décadas do século XX podemos presenciar, nesse processo de 
globalização, profundas transformações nas relações sociais que se refletem em todos os 
âmbitos da sociedade. Transformações sociais, políticas e econômicas que montam um novo 
cenário para a atualidade. A velocidade das mudanças advindas com a informatização, a 
modernização dos meios de comunicação, fez emergir novos modelos de consumo de massa e 
novas formas de agregação social. O Estado que antes aparecia como intervencionista, através 
de planos mirabolantes, sofre agora com a influência de novos agentes políticos. A sociologia 
busca, assim, analisar essas mudanças e instrumentalizar o direito para tentar compreender 
esse novo cenário.

No entanto, antes de assumir tal desafio, é importante compreender o pensamento 
de relevantes sociólogos ao longo do tempo, vejam-se os mais relevantes abaixo. 

2. Principais Sociólogos do Direito

2.1. Pré-Sociologia do Direito: A compreensão dos gregos.

O que predominava no período grego clássico como ideia de sociedade era o 
organicismo e o comunitarismo, o que foi legado de Sócrates, Platão e Aristóteles. O triunvirato 
dos grandes filósofos gregos era manifestamente organicista, ou seja, eles defendiam que o ser 
humano só se desenvolveria plenamente na vida em sociedade, ou seja, na polis:

Os filósofos primitivos não chegaram sequer a estabelecer uma 
distinção muito nítida entre a natureza e o homem. Certo, não era 
ainda o social que traziam à tona. Era a natureza humana integrada ao 
sistema do mundo físico, resultando numa transposição do humano 
para o cósmico (...) Sócrates guiará Platão e este elegerá a polis, que 
servirá para moldar toda visão unitária de natureza3. 

1  Vários segmentos deste trecho do material são inspirados na obra: Concurso da Magistratura: Noções gerais de 
direito e formação humanística / coordenação Jerson Carneiro Gonçalves Jr., José Fábio Rodrigues Maciel. – 2ª Ed. – São 
Paulo: Saraiva 2012.

2  Lições preliminares de direito, p. 19. 

3  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Ed. Malheiros, 2000. Pág.106.
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Dentro desta lógica, os grandes luminares da antiguidade (Sócrates, Platão e 
Aristóteles) elegeram a polis como espaço ideal para propiciar este desenvolvimento e assim, o 
conceito de Direito de Justiça e Direito de tais autores é pautado por esse comunitarismo, como 
será melhor destacado no capítulo dedicado à Filosofia do Direito.

2.2. Auguste Comte (1798 – 1857)

Considerado fundador da sociologia e pai do positivismo científico, Auguste Comte 
esposa ideias consideradas referência para diversos filósofos, economistas e pensadores, em 
geral, do século XIX em diante. A maior contribuição de Comte ao Direito pode ser enxergada 
no pioneirismo com que o filósofo francês abordou a distinção entre ciência e filosofia naturais, 
o que desaguou na crença da possibilidade de ordenação da sociedade humana a partir do 
descobrimento das leis causais e absolutas que regeriam as interações humanas. 

Tal qual a física newtoniana havia logrado sistematizar um conjunto de leis universais 
relacionadas à dinâmica dos corpos no espaço, Comte cria em uma “ciência” ou “física” social. 
Isto é, caberia à sociologia descobrir e sistematizar o conjunto de “leis universais” que regem 
a sociedade. Seria, assim, uma ciência unificadora, positiva. Tal ciência, contudo, careceu de 
bases epistemológicas e metodológicas até os avanços empreendidos por Émile Durkheim. 
Do mesmo modo, enfrentou dificuldade em englobar outras áreas de pensamento como a 
economia. 

No entanto, a reviravolta intelectual encabeçada pelo pensador fomentaria a 
ânsia, por parte das demais áreas das chamadas ciências humanas, a adotarem o paradigma 
da “ciência”, conforme compreendida à época, na delimitação de seu objeto de estudo e na 
justificação da especialização epistemológica pretendida. O desenvolvimento da sociologia, 
e por conseguinte das abordagens sociológicas do direito (como o institucionalismo) forçou 
o aprimoramento da legitimação do raciocínio jurídico. Tem-se aí o germe da abordagem 
(pretensamente) científica do Direito.

No mesmo sentido, CARNIO & GONZAGA destacam como grande contributo de Comte 
para a Sociologia:

1) Ter posicionado a Sociologia como Ciência;
2) Ter identificado a Sociedade como uma totalidade real e concreta e identificado 

esta como objeto de estudo da Sociologia;
3) Ter se valido de métodos científicos da historiografia e etnografia como inspiração 

para uma metodologia inicial da Sociologia;
4) Ter buscado uma metodologia para as Ciências Sociais.

Por outro lado, um dos principais problemas da obra de Comte está em ter buscado 
uma neutralidade do cientista, o que desprezava a influencia que o meio tinha sobre o próprio 
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cientista.

2.3. Emile Durkheim (1858-1917)

2.3.1 O controle social em Durkheim por meio do Fato Social

Durkheim parte de uma análise do comportamento humano em sociedade. Poder-
se-ia traduzir tal ideia da seguinte forma: Agimos conforme nossa consciência ou a sociedade 
determina o nosso modo de agir?

Inicialmente, o autor objeta a perspectiva biologista da consciência humana. Vale 
pontuar que a resistência durkheimiana a esse tipo de concepção que parte do pensamento de 
ser a consciência como que um reflexo das reações orgânicas cerebrais. 

A primeira objeção de Durkheim tem relação com a própria essência e com as 
consequências implicadas na própria noção de consciência: se a consciência é “mecanicamente” 
determinada, não seria paradoxal o fato de que, uma vez conscientes de determinado reflexo 
- de determinada relação comportamental causal -, possamos hesitar, refletir, e, enfim, até 
mesmo não levar a cabo a consequência finalística supostamente “determinada” pela cadeia 
de eventos que a precedeu? 

Um agente dotado de consciência não se conduz como um ser cuja 
atividade se reduziria a um sistema de reflexos: ele hesita, tateia, 
delibera, e é essa peculiaridade que reconhecemos nele. (...) Essa 
indeterminação relativa não existe onde não existe consciência, e ela 
cresce com a consciência. (p. 15)

Assim, a referida objeção apresentada por Durkheim pode ser sintetizada da seguinte 
forma: considerada a consciência como reflexo causal orgânico, o resultado disso implicaria 
na aniquilação da própria noção do que realmente consideramos consciência, isto é, de suas 
propriedades singulares. 

Durkheim aponta ser pouco provável que o comportamento humano tenha por veto 
estrito a representação consciente. Isso porque a própria noção de atenção conduz à ideia 
de restrição do campo de atividade mental a determinado ponto, não correspondendo as 
expressões comportamentais humanas a tal grau de restrição. 

Conclui, portanto, serem tais representações mentais (ou psíquicas) de certa forma 
independentes da própria consciência humana. Assim sendo, o autor vai apresentar a chamada 
Teoria do Fato Social como um elemento extra na determinação das ações humanas.
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O fato social é um fenômeno difuso e EXTERIOR ao indivíduo. Nessa perspectiva, 
podemos afirmar que, na sociologia durkheimiana, o “todo” extrapola a mera soma entre todas 
as partes (todos os indivíduos), sendo a existência do fato social algo que independe da vontade 
ou disposição individual. 

Justamente em virtude de seu caráter genérico e difuso, seria inviável considerar 
o fato social como o elemento comum às disposições e vontades individuais, uma vez que 
Durkheim entende intrínseca, à noção de indivíduo, a exclusividade. As pessoas detêm, de modo 
geral, aspirações e interesses distintos entre si, de modo que, em um cálculo mental hipotético, 
postula Durkheim que, fôssemos partir da noção de fato social como elemento homogêneo 
na coletividade (considerada cada pessoa em suas representações individuais particulares), 
simplesmente NÃO HAVERIA qualquer fato social, uma vez que todas essas aspirações e 
vontades conflitantes tenderiam a se anular. Seria o mesmo que ocorreria com a soma de 
diversos vetores opostos, em um determinado sistema físico, conduziria a uma resultante nula. 
Conforme o próprio autor:

O fenômeno social não depende da natureza pessoal dos indivíduos. 
É que, na fusão da qual ele resulta, todos os traços individuais, sendo 
divergentes por definição, se neutralizam e se aniquilam mutuamente. 
Somente as propriedades mais gerais da natureza humana subsistem; 
e, precisamente por causa de sua extrema generalidade, essas 
propriedades não poderiam justificar as formas tão especiais e tão 
complexas que caracterizam os fatos coletivos. (pp. 39-40)

A perceptibilidade (ou cognoscibilidade) do fato social, na forma como sustenta 
Durkheim, apesar da contradição de vontades e aspirações individuais4, é o que anima e 
fundamenta a sociologia enquanto campo de investigação. Como explicar, portanto, sua 
existência? Para Durkheim, a assunção de que os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, 
INDEPENDENTES de suas vontades leva a concluir pela COERCIBILIDADE do fato social. 

Com efeito, se talvez possamos contestar que todos os fenômenos 
sociais, sem exceção, se impõem de fora ao indivíduo, a dúvida não parece 
possível para o que concerne às crenças e às práticas religiosas, às regras 
da moral, aos inumeráveis preceitos do direito, isto é, às manifestações 
mais características da vida coletiva. Todos são expressamente 
obrigatórios; e a obrigação é a prova de que essas maneiras de agir e de 
pensar não são obra do indivíduo, mas emanam de uma potência moral 
que o ultrapassa... (p. 38)

4  Daí também o motivo pelo qual Durkheim refere-se a seu objeto como fato social; isto é, trata-se de fenômeno 
presente na sociedade, perceptível e possível de ser conhecido. Importante aludir, neste ponto, à concepção basilar de 
ciência esposada pelo autor no seguinte trecho: “O fato de um fenômeno não ser claramente representável ao espírito não 
nos dá o direito de o negar, se ele se manifesta por efeitos definidos, que podem ser representados e lhe servem de sinais. 
(...). A ciência vai de fora para dentro, das manifestações exteriores e imediatamente sensíveis para os traços internos que 
essas manifestações revelam” (p. 32). 
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Desse modo, nota-se que a TEORIA DO FATO SOCIAL busca explicar como a sociedade 
determina o agir humano. Segundo, ASSIS; ASSIS; SERAFIM & KÜMPEL, a teoria do fato social 
será assim pautada em três elementos:

a) O Fato Social independe das consciências humanas, logo, é exterior ao indivíduo;
b) O Fato Social exerce uma coercibilidade sobre o indivíduo;
c)  O Fato Social é generalizado em toda a sociedade.

Tudo isso explica como a sociedade exerce um controle social informal (o tema será 
melhor detalhado abaixo) sobre o indivíduo. 

2.3.2 A solidariedade na Sociedade e o Direito

Para Durkheim as sociedades são marcadas pelo fato de a vivência em comunidade 
criar laços de solidariedade. As diferentes formas de sociedade caracterizam-se por possuírem 
dois possíveis tipos de solidariedade: a  mecânica e a orgânica.

Solidariedade mecânica

É presente nas sociedades ditas “primitivas” ou “arcaicas”, ou seja, em agrupamentos 
humanos de tipo tribal formado por clãs. Logo, em grupos com as mesmas noções e valores 
sociais. Ex.: Vizinhos que se ajudam na época da colheita.

 
Solidariedade orgânica

Ocorre nas sociedades “complexas”, em que, não necessariamente, as pessoas 
compartilharem dos mesmos valores e crenças sociais, os interesses individuais são bastante 
distintos e a consciência de cada indivíduo é mais acentuada. Nesse tipo de sociedade é 
necessária a criação de ÓRGÃOS para promover a solidariedade. Ex.: o INSS, a DEFENSORIA 
PÚBLICA etc., que são instituições que promovem a solidariedade, visto que são mantidas pelos 
tributos de todo o grupo social.

Tipos de Solidariedade, segundo E. Durkheim

Mecânica Orgânica
Sociedade Simples Sociedades complexas

As funções sociais dos 
indivíduos são semelhantes

As funções sociais dos  indivíduos são 
especializadas e interdependentes

Não há significativa divisão 
social do trabalho

A divisão social do trabalho 
é bastante complexa
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Predomínio de mecanismo de coerção
 imediata, violenta e punitiva

Predomínio de mecanismos de coerção 
formais, exercido de forma mediada

Predomínio do Direito punitivo Predomínio do Direito restitutivo
Sociedades economicamente simples Sociedades economicamente complexas

Fonte: Blog Café com Sociologia

Nesse sentido, o que seria o Direito para Durkheim?

Para Durkheim, o Direito é a forma humana de organizar toda a sua solidariedade, 
as instituições, os órgão as regras em sociedade, ou seja, todas as FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 
HUMANA, QUE COMPOEM O DIREITO, são formas da humanidade organizar SUA SOLIDARIEDADE.

2.4. Max Weber (1864-1920)

Weber lança alguns dos principais conceitos da Sociologia do Direito. Para 
compreender o seu conceito de Direito é necessário, antes disso, compreender seu conceito de 
Estado. O que é o Estado para Weber? O Estado não se deixa definir pelos seus fins. Estado é um 
agrupamento político. Sociologicamente, o Estado não se deixa definir senão pelo meio que 
lhe é peculiar: o uso da coação física – “todo Estado se funda na força” (Trotsky a Brest-Litovsk). 

 
Se não houvesse violência, desapareceria o conceito de Estado. Ter-se-ia apenas a 

Anarquia. Contudo, não é a violência o seu único instrumento, mas o seu específico. A relação 
entre eles (Estado e violência) é muito íntima. Todos os agrupamentos políticos, a começar 
da família, recorreram à violência física como instrumento normal de poder. Entretanto, 
hodiernamente, o Estado passa a ser concebido como um conjunto de elementos. Dentre 
eles, o território. Nesse território, há uma comunidade, em que o Estado reivindica para si o 
monopólio do uso legítimo da violência física – o Estado passa, então, a ser compreendido 
como a única fonte do direito à violência.

Nesse sentido, para Weber, o Estado é a comunidade humana que detém o uso 
legítimo da força física (violência).

  
 O Estado se revela como uma dominação do homem sobre o homem, a partir do uso 

legitimado da violência. Então, o Estado só pode existir enquanto os dominados se sujeitarem 
ao domínio dos dominadores. Assim, Weber provoca-nos a entender as condições e o porquê 
dessa submissão, bem como as justificações internas os meios externos em que se apoia. 

 
No tocante às razões internas, são três os fundamentos apontados: primeiro, a 

autoridade do “passado eterno”, encontrada nos costumes santificados (trata-se do “poder 
tradicional”); segundo, o carisma (autoridade que se funda em dons pessoais e espirituais 
do indivíduo, que justificam até mesmo a devoção); por fim, a autoridade legal, aquela que 
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se impõe por força da norma/lei/convenção, que se funda no reconhecimento de uma 
competência positiva, na obediência e nas regras a partir de um estatuto estabelecido. Tal é 
o poder que exerce o servidor do Estado.  

 E a obediência dos súditos tem razão seja na esperança de recompensa, seja no 
medo da vingança e se legitima por esses três fundamentos supra apontados – que podem 
aparecer de forma pura ou imbrincados entre eles.

Assim sendo, surge a noção de Direito em Weber, o Direito é um meio de a autoridade 
buscar a adesão de seus súditos e assim conseguir exercer sua autoridade, isto é, o Direito é um 
meio de legitimar o uso da força física dentro do Estado. 

O Estado, enquanto um modo de dominação organizada, necessita, de um lado, de 
um estado-maior administrativo e, por outro lado, dos meios materiais de gestão. Esse estado-
maior administrativo, que é a organização de dominação política, não se inclina a obedecer ao 
detentor do poder apenas pelos institutos que o legitimam, mas pelo conjunto de vantagens e 
prestígios envolvidos nessa relação, bem como o medo de perdê-los.

Assim sendo, o Direito não somente cria um fundamento de legitimidade para a 
autoridade e para o Estado, como cria uma rede burocrática interna para estruturar e manter 
esse estado.

2.5. Karl Marx

Karl Marx, indubitavelmente, foi o maior autor do socialismo. Marx é um nome 
fundamental à compreensão da sociologia contemporânea. Destaca-se em relação à Weber e 
Durkheim por parte de uma análise mais econômica da realidade social. Marx estou as relações 
sociais a partir das relações produtivas. Marx, mormente, em O Capital demonstrou como a 
forma de produção capitalista determina as relações sociais, incluindo as relações jurídicas e 
de poder.

Marx demonstra que a forma de produção capitalista gera uma cisão na sociedade 
entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não os possuem. Meios de 
produção são todos aqueles bens que ao serem objeto de propriedade por alguém são capazes 
de gerar riqueza, como a terra, os imóveis, as máquinas de uma empresa. Assim, aquelas pessoas 
que são proprietárias dos meios de produção conseguem subjugar aqueles que não possuem 
tais meios. Assim, surgem as classes sociais na obra de Marx. Há classe burguesa, que detém os 
meios de produção e o proletariado, que, ao não possuir meios de produção, apenas possui o 
seu trabalho para ser vendido como unidade econômica dentro do sistema social.
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3. Da Administração da Justiça5

É crescente não somente entre os operadores do Direito, mas, sobretudo na 
população em geral, um sentimento de que o Judiciário não responde às expectativas mínimas 
das resoluções de conflitos sociais com rapidez e eficácia. É chamada crise do Judiciário. 
Enquanto a sociedade segue numa velocidade alarmante, a Justiça caminha a passos lentos 
e sem perspectivas. É consenso também que urge mudanças estruturais administrativas que 
possam auxiliar nas mudanças que se fazem necessárias no Judiciário. 

É necessário repensar a justiça e a administração dela como forma de adequação à 
contemporaneidade que se nos mostra. 

A utilização na atividade jurisdicional de técnicas antes somente usadas pela 
administração, criou um novo campo de atuação, o da administração judiciária. Os operadores 
do Direito voltam-se, assim, para as técnicas de administração na tentativa de retirar o atraso 
em que se encontra o sistema judiciário. Administração judiciária é a aplicação de técnicas 
administrativas na realização das atividades do Judiciário. 

No caso brasileiro, a gestão do Estado está muito aquém das práticas empresariais 
no que tange à organização, gestão, coordenação, controle, recursos humanos, ou qualquer 
elemento administrativo. O Estado, não somente o campo que representa o Judiciário, mas 
sim como um todo, não acompanhou as grandes transformações administrativas que foram 
necessárias para a eficiência do serviço no mundo contemporâneo. Essa questão somente 
levantada agora, como resultado de uma crise do Judiciário advinda das críticas de praticamente 
todos os setores da sociedade que reclamam da morosidade do sistema, da ineficiência e do 
afastamento cada vez maior do cidadão de seus instrumentos mais básicos de cidadania. 

4. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia)6

O que se mostra como forte impedimento para as mudanças na administração do 
Poder Judiciário é a cultura instalada em todos os setores. Por exemplo, a burocratização 
que provoca não somente a lentidão nos processos, mas também onera o sistema de forma 
imperiosa. 

É necessária uma transformação da mentalidade não somente dos que trabalham nos 
tribunais e fóruns, mas em todos os indivíduos que participam de alguma forma do andamento 
dos processos e podem interferir nele. 

5  Vários segmentos deste trecho do material são inspirados na obra: Concurso da Magistratura: Noções gerais de 
direito e formação humanística / coordenação Jerson Carneiro Gonçalves Jr., José Fábio Rodrigues Maciel. – 2ª Ed. – São 
Paulo: Saraiva 2012.

6  Vários segmentos deste trecho do material são inspirados na obra: Concurso da Magistratura: Noções gerais de 
direito e formação humanística / coordenação Jerson Carneiro Gonçalves Jr., José Fábio Rodrigues Maciel. – 2ª Ed. – São 
Paulo: Saraiva 2012.
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Um consenso que percorre as discussões sobre as atividades judiciárias é que no 
cotidiano o que emperra o bom andamento dos trabalhos é a falta de administração da estrutura 
do Judiciário. Há ainda uma aceitação, tradicional até, de que o magistrado tem a função de 
mero agente dos sujeitos processuais. Contudo, no mundo contemporâneo, atravessado por 
inúmeras transformações, é preciso que o magistrado adote também postura de administrador 
do Judiciário, que regule, estabeleça normas administrativas, que antes eram estritamente 
utilizadas por agentes administrativos privados. 

Assim, recai sobre o magistrado atual a função de administrador não somente em 
função de algum processo, mas sobretudo para que possa organizar a Justiça em prol do bem 
comum. Dessa forma, atividade de premiação, hierarquia, organogramas, gestão de pessoal 
entram na pauta dos envolvidos no sistema. 

5. Gestão. Gestão de pessoas7

Nas empresas públicas a prestação de serviços deveria ser a função essencial para 
o alcance do bem comum. No caso do Poder Judiciário, o objetivo final é a prestação de uma 
boa jurisdição, solucionando os conflitos. Não obstante, encontramos diversas circunstâncias 
adversas, que dificultam o alcance de tal finalidade, gerando morosidade e queda na qualidade 
dos serviços, frustrando a sociedade. Em tais circunstâncias, as mais citadas são: o número 
cada vez maios de demandas, insuficiência de juízes e servidores e legislação processual 
inadequada, entre outros. 8

A última Constituição Federal de 1988 aponta que um dos princípios da administração 
pública é a eficiência. Isso obrigou o Conselho Nacional de Justiça a exigir a eficiência nas 
administrações dos tribunais e, por conseqüência, ampliou a função dos magistrados, que era 
essencialmente jurisdicional, para a questão da gestão de pessoas na esfera da administração 
dos tribunais. 

Pelas próprias características do trabalho nos tribunais, o planejamento, que é 
fundamental em empresas privadas, não é realizado. O planejamento de gestão de pessoal tem 
que se moldar à realidade social dos objetivos da Justiça. Mudanças, realocação de tarefas, 
transferência de pessoal – que são atividades comuns nas empresas privadas – no trabalho do 
Judiciário caminham lentamente. A gestão de pessoas busca entender os indivíduos, como seu 
comportamento, suas necessidades, para que sua qualidade de vida reflita em suas atividades 
a fim de que haja motivação em seu trabalho.

7  Vários segmentos deste trecho do material são inspirados na obra: Concurso da Magistratura: Noções gerais de 
direito e formação humanística / coordenação Jerson Carneiro Gonçalves Jr., José Fábio Rodrigues Maciel. – 2ª Ed. – São 
Paulo: Saraiva 2012.

8  Andrea Rezende Russo. Uma moderna gestão de pessoas do Poder Judiciário, p. 9. 
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Um dos pontos que é considerado importante é a recompensa para o funcionário que 
responde acima das expectativas. No setor privado é comum o prêmio, a ascensão no cargo, a 
proposta de novas atividades, etc. No setor público isso não se realiza, não há meios, ou recurso 
para tal. Não há desafios e a não perspectiva de mudança reforça a imagem de imobilidade e 
ineficiência. 

6. Controle social e o Direito

Segundo Durkheim, o homem deixou de ser apenas um “animal” e se tornou humano 
porque foi capaz de se tornar sociável. Durante esse processo é formado no indivíduo o que ele 
chamou de consciência coletiva, que seria “um conjunto de crenças e de sentimentos comuns 
à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado que tem 
sua vida própria”. 9

Como visto no tópico próprio, segundo Durkheim, todos os indivíduos possuem suas 
“consciências individuais”, sua forma própria de se comportar e interpretar a vida, mas para 
ele há nesse comportamento formas padronizadas de se pensar e agir. O resultado disso é o 
surgimento de uma solidariedade social que ele dividiu em dois estágios. 

A solidariedade mecânica – que predominava nas sociedades pré-capitalistas, onde 
não havia uma complexa divisão do trabalho e, assim, cada indivíduo se identificava através da 
família, da religião, dos costumes, momento em que a consciência coletiva exercia forte poder 
sobre o indivíduo. 

A solidariedade orgânica – que predomina nas sociedades capitalistas, onde 
há uma complexa divisão do trabalho social. Nesta os indivíduos se tornam cada vez mais 
interdependentes e no lugar dos costumes, da tradição, é o que garante a união social. 
Nesse estágio os indivíduos se sentem mais autônomos, uma que desenvolvem atividades 
especializadas, contudo, estão mutuamente dependentes.

IMPORTANTE!

O controle social é exercido em todas as sociedades, consistindo na tentativa de 
adaptar a conduta do indivíduo aos padrões de comportamento dominantes. A depender do 
grau de organização social, os meios de controle podem ser formais ou informais.

O controle informal é difuso, móvel e espontâneo, sendo típico – MAS NÃO EXCLUSIVO 
– de sociedades menos complexas, realizando-se, através das famílias, dos amigos, dos colegas 
de trabalho, dos fiéis da mesma religião etc., que reprovam determinados comportamentos e 
fazem recomendações, tendo como principal instrumento de controle a Moral.

9  Sociologia, Coleção Grandes Cientistas Sociais, v.1, p. 74.
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Nas sociedades desenvolvidas e complexas denota-se a existência de meios de 
controle tanto formais como informais. O controle formal é realizado, principalmente, pelas 
autoridades do Estado. Este pressupõe um processo de institucionalização.

O Direito consiste em uma forma específica de controle social nas sociedades 
complexas. Trata-se de um controle formal, determinado por normas de conduta, que 
apresentam três características:

 
a) são explícitas, indicando à população de forma exata e clara aquilo que não deve 

fazer; 
b) são protegidas pelo uso de sanções; 
c) são interpretadas e aplicadas por agentes oficiais.
 

7. Transformações sociais e Direito

A sociedade sofre constantemente transformações. E essas transformações vão 
modificando o comportamento das pessoas em suas relações sociais. O Direito, que deve refletir 
normativamente essas relações, não pode deixar de acompanhá-las. 

Com o fortalecimento da economia mundial, crescem também a miséria e as 
desigualdades sociais na maioria dos países periféricos. A população se vê desamparada do 
Estado regulamentador. O Estado começa a ser questionado tanto pelos problemas ligados à 
globalização como por ordem interna, dos movimentos sociais. 

Cabe então questionar: qual o papel do Direito diante das transformações sociais 
provocadas pela globalização? 

Com a globalização, países que lideram a economia e a política global investem contra 
os países em desenvolvimento e impõem determinadas regulamentações que os obrigam a 
perfilarem dentro de determinadas normas, que nada têm a ver com a sua realidade. 

O cidadão na era da globalização sente-se mais dotado de informação da reivindicação 
de seus direitos. Assim, a exigência de normatização onde há carência de regras por parte do 
Estado e a participação do cidadão nas ações governamentais e não governamentais tornaram-
se, nos últimos anos, mais intensas. 

IMPORTANTE!

A Questão da estratificação social:

As ciências sociais usam o termo estratificação para indicar que a sociedade é dividida 
em vários grupos sociais, constatando-se um fenômeno de superposição ou hierarquização. As 
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classes sociais podem ser caracterizadas levando em conta dois critérios: 

a) qualitativo: é o adotado por Marx, que estuda as características do modo de 
produção dominante em cada sociedade. Desse modo, Marx identifica duas principais classes 
sociais: as dos proprietários dos meios de produção e a dos explorados por esses meios de 
produção, classe chamada de proletariado; 

 
b) quantitativa: é a adotada por Weber, que leva em conta o grau de educação, nível 

de renda, tipo de profissão, religião, espaço de moradia (rural ou urbano), comportamento, 
prestígio e mentalidade etc.

Desse modo, apesar de o Direito visar a imparcialidade e a isonomia, NÃO se pode 
afirmar que a divisão da sociedade em classes sociais é irrelevante para a aplicação das normas 
jurídicas, posto que a posição dos indivíduos nas classes sociais influencia a aplicação do 
Direito em diferentes aspectos, como, por exemplo, no nível de acesso ao sistema jurídico, e o 
do tratamento dado pelo sistema jurídico a tais sujeitos.

As sociedades podem possuir estratificação fechada ou estratificação aberta. Nesse 
contexto, Ana Lúcia Sabadel, em seu Manual de Sociologia Jurídica, afirma que: 

“Os sociólogos também concordam que existem sociedades com 
estratificação fechada e outras com estratificação aberta. No caso da 
estratificação fechada, o indivíduo não pode mudar a sua posição, 
porque há limites sociais e legais praticamente insuperáveis. Este é o 
caso das sociedades divididas em castas ou estamentos, legalmente 
protegidos. A Índia constitui, até hoje, um exemplo de sociedade de 
castas. A organização social em vigor na Europa durante a Idade Média 
era fundamentada na divisão em estamentos legalmente protegidos. 
A estratificação aberta encontra-se nas sociedades capitalistas. Estas 
sociedades são denominadas de ‘sociedades de classe abertas’, porque se 
constata o fenômeno da mobilidade social, ou seja, a frequente mudança 
de status social dos indivíduos”.

Logo, percebe-se que, no caso da estratificação fechada, o indivíduo não pode mudar 
a sua posição social. Na estratificação aberta, é possível o fenômeno da mobilidade social.

O Direito pode promover transformações sociais?

O tema é objeto de severa divergência entre os sociólogos do Direito, havendo 
teóricos sustentando que o Direito é um simples reflexo da realidade, sendo, por isso, incapaz 
de promover transformações sociais, por outro lado, há aqueles que defendem a possibilidade 
de transformação social via Direito e há até mesmo aqueles que entendem que o Direito pode 
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ser um obstáculo à transformação social. 

Savigny, por exemplo, sustentou veementemente que o Direito é um simples 
reflexo da realidade, sendo incapaz de promover transformações sociais. Puchta manifestou-
se partidário de ideia semelhante ao afirmar que “a gênese ou o desenvolvimento do direito, 
partindo do espírito do povo, é um processo invisível. Quem seria capaz de empreender a tarefa 
de seguir os caminhos por meio dos quais surge no povo a convicção, como germina, cresce, 
prospera e se desenvolve? O que vemos é tão só o produto – o direito – tal como surgiu do 
obscuro laboratório em que foi preparado e fez dele realidade”.

Em sentido contrário, W. Friedmann sustenta, por exemplo, que “a teoria de Savigny 
é hoje um tema histórico excessivamente fora de tom em relação às condições da sociedade 
moderna para que possa constituir um motivo sério de discussão”.

Outras escolas vão ainda afirmar que o Direito não só é incapaz de transformar a 
realidade social como é um obstáculo a isso. Os juristas marxistas, por exemplo, vão sustentar 
que o Direito é um elemento da superestrutura capitalista para manter as relações de produção 
existente, mantendo as posições de dominação, típicas da luta de classes, por isso, servindo 
como instrumento que obstaculariza as transformações sociais!

É interessante em casos como esse, apresentar as divergências doutrinárias sem 
assumir uma posição muito taxativa. Caso seja chamado a se manifestar, é interessante adotar 
uma posição de equilíbrio, adotando uma multifuncionalidade do Direito, podendo servir tanto 
à mudança como à manutenção do status quo a depender da forma de sua criação e aplicação.

A questão do multiculturalismo

Multiculturalismo é o movimento de grupos minoritários pelo reconhecimento de 
suas culturas e identidades frente ao restante da sociedade, ressaltando diferenças culturais, 
mas sem perder a integridade social, buscando acolhimento institucional do Estado e sua 
proteção jurídica. 

8. Direito, Comunicação social e opinião pública

A sociedade não é algo homogêneo, onde todos têm os mesmos interesses, as 
mesmas vontades, os mesmos objetivos. Ao contrário, a sociedade é um amálgama de grupos 
diferentes, com objetivos diferentes, que buscam a todo instante fazer valer seus direitos. 

No mundo real, nos aproximamos de grupos e pessoas que identificamos com nossas 
ações, ou nos afastamos pelos mesmos motivos. Um dos elementos da integração social é a 
comunicação. É a linguagem que “estabelece pontes entre diferentes zonas dentro da realidade 
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da vida cotidiana e as integra em uma totalidade dotada de sentido”. 10

Um dos elementos que é essencial nos grupos sociais é a linguagem, não somente 
entre os membros do grupo, mas do grupo com outros grupos e entre indivíduos com outros 
fora do grupo. A linguagem é um dos fatores determinantes para o indivíduo pertencer ao social. 

O campo do conhecimento que estuda a comunicação humana é a comunicação 
social. É nesse campo que são estudadas as questões que envolvem a interação entre os 
indivíduos em sociedade, o funcionamento e conseqüências dessas interações, bem como as 
relações entre a sociedade e os meios de comunicação em massa. 

A mídia é um dos instrumentos que pode transformar o comportamento do sujeito, 
orientando suas opiniões a serviço de um determinado grupo ou grupos. O efeito dessas 
opiniões modificadas pode ter proporções alarmantes. Quando se consegue transformar a 
opinião da maioria, por exemplo, podemos criar leis, transformar o Estado, mudar governos, 
fazer revoluções. 

Assim, temos uma sociedade onde alguns menos privilegiados lutam pelos seus 
direitos e outros lutam para manter seus privilégios. Cabe ao Direito intermediar essas relações. 

9. Conflitos Sociais e Mecanismos de Resolução

Os conflitos estão presentes em todos os tipos de sociedade. Sejam elas mais simples 
ou mais complexas. Não existe sociedade onde não há conflitos. As soluções que podem ser 
dadas aos conflitos sociais não ficam somente relegadas às normas jurídicas. “Os costumes, as 
normas de natureza moral ou religiosa, e outras formas normativas da vida social, conduzem 
também à acomodação dos interesses conflitantes, de modo que no universo da interação 
social muitos mecanismos, ou processos, atuam simultaneamente, compondo, acomodando 
ou ajustando situações”. 11

IMPORTANTE!

Os conflitos entre os indivíduos ou grupos sociais é tão natural e comum quanto as 
próprias divergências entre os interesses humanos, sejam eles, individuais, coletivos ou difusos. 
O Direito é assim um dos mecanismos sociais que se propõe a solucionar esses conflitos, 
garantindo direitos e deduzindo pretensões.

Na história da humanidade, continuamente, há a busca pela criação e o 
aperfeiçoamento dos meios de pacificação dos conflitos. O ponto máximo de desenvolvimento 
desses meios é o processo judicial e suas garantias legais.

10  Idem, p. 59.

11  Felippe Augusto de Miranda Rosa. Sociologia do direito: o fenômeno jurídico como fato social, p. 67-68. 
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Na antiguidade, apenas existia a autotutela ou autodefesa. Este modelo foi 
gradativamente substituído pelo autocomposição. Neste, a vingança individual ou coletiva 
contra o ofensor, a vítima passou a ser ressarcida por meio de uma indenização estabelecida 
por um árbitro, o Estado começa assim a intervir obrigando a adoção da arbitragem.

O estabelecimento do juiz estatal se deu no período romano, com a figura 
do magistrado, que passou a solver os conflitos em nome do Estado, surgindo assim a 
heterocomposição.

Frise-se que essa evolução histórica não signifique que a heterocomposição não 
possa conviver com os outros meios, o que inclusive, é bastante buscado nos dias atuais.

10. Sistemas não judiciais de composição de litígios

Basicamente o Direito possui duas funções sociais: a de prevenir conflitos e de 
compor conflitos. Previne à medida que o Direito promove um disciplinamento social, evitando 
o quanto possível e o choque de interesses. O Direito proporciona a discussão dos interesses 
antagônicos das partes no conflito. 

Podemos encontrar quatro tipos de composição de conflitos: 

a) A negociação direta: as partes se entendem mutuamente e estabelecem um 
acordo, negociam que uma das partes se submeta aos interesses da outra de maneira que cessa 
o conflito. 

b) A mediação e a conciliação: quando a negociação direta fracassa entra em cena 
um mediador ou conciliador, que busca um entendimento entre as partes a fim de acomodá-
las, dirimindo as divergências para que não seja necessário às partes o litígio. 

c) O arbitramento: neste caso não existe a consensualidade. Um árbitro é escolhido 
pelas partes para que decida sobre o conflito. Apesar de ser extrajudicial, a decisão tem o caráter 
de título executivo judicial. 

d) A composição jurídica: quando os casos “a” e “b” fracassam, é necessário apelar 
ao aparato estatal para a resolução do litígio. Neste caso, mediante critérios conhecidos pelas 
partes é resolvido o conflito por meio do aparelho judicial. 

Os sistemas não jurídicos são conseqüência dos novos direitos e de novos tipos de 
conflitos que não existiam, não eram discutidos em décadas anteriores. Esses conflitos exigem 
novos mecanismos procedimentais que possam valer na sua composição sem interferência do 
Estado. Isso força a emergência de mudanças estruturais de tribunais, ou novos tribunais, novos 
profissionais a fim de facilitar uma solução. Solução onde possam ser utilizados mecanismos 
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formais ou informais para o litígio. A mediação, o arbitramento ou mesmo a negociação são 
instrumentos que vêm ao encontro dessas questões. 
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PSICOLOGIA JUDICIÁRIA

1. Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do magistrado 
com a sociedade e a mídia.

Levando-se em consideração a importância das funções que lhe cabem, e pese a 
grandeza que o cargo de juiz possa apresentar, devem aqueles que o ocupam não esquecer 
que não estão à margem da sociedade; ao contrário, nela e com ela vivem e têm que conviver, 
sentindo todos os problemas e angústias que lhe são próprios e as inegáveis repercussões na 
atividade própria à judicatura. 

De acordo com o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, cultura que honrou o 
Supremo Tribunal Federal, além de outras Cortes Nacionais, 

“O magistrado julga pela medida de sua realidade e ela é a do dia a dia, a da busca do 
conhecimento, a de ajudar quem está ao lado, de olhar para o outro e compreender que aquele 
outro significa que nós estamos nele. Ao julgar, o Magistrado deve saber que um dia também 
poderá estar no lugar daquele que está pedindo a Justiça. Pedir não é vergonha, pedir é da 
natureza do homem que entende que o outro é o seu complemento”. 12

Dessa forma, não basta que o candidato a juiz tenha cultura jurídica adequada, sendo 
absolutamente necessário, e talvez até como fator principal que possua real contato com as 
coisas da vida e ciência de toda rotina de exceções nela existente. 

Não sendo suficiente ao cidadão – magistrado contentar-se em viver, mas necessário 
que queira ele compreender o mundo em que vive e tentar entender o que nele ocorre, sob 
pena de assim não agir, tornar-se alheio ao mundo e à vida. 

Quando se alude à atuação política do magistrado, deve ela ser considerada segundo 
o que dispõe o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, de forma a adequar-se a norma legal 
às circunstâncias do caso concreto e da realidade vivida pela comunidade e daquilo que por 
ela é esperado quanto à sua atuação, sem que, também, considere-se o juiz pressionado por 
uma ou outra circunstância apaixonada neste ou naquele momento, a qual poderá até levar em 
conta no ato de interpretação, mas sem perder a imparcialidade. 

Conforme salientado por Federighi, 

“a garantia maior do cidadão, ao recorrer ao Judiciário, é a de que terá sua pretensão 
examinada por um juiz imparcial, isento de paixões e de ideologias, e que não fará senão aplicar, 

12  Deontologia da Magistratura, Palestra proferida no XVII Curso de Iniciação Profissional de Magistrados, promovido 
pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, janeiro de 1998. 
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na prática, o brocardo “dá-me o fato e te darei o direito””. 13

Não basta existir lei a reger a matéria que deva julgar, para que o magistrado fique 
obrigado a segui-la, sem questionar sobre a adequação ao fato concreto e ser ou não apropriada 
essa simples providência, para o fim de realizar a justiça, conforme o princípio ético-filosófico 
a ela inerente. 

Segundo Benjamin Nathan Cardozo, 

“códigos e leis certamente não tornam supérfluo o juiz, nem perfunctório e mecânico 
seu trabalho. Há lacunas a serem preenchidas. Há dúvidas e ambigüidades a serem esclarecidas. 
Há asperezas e injustiças a serem mitigadas, se não evitadas”. 14

Assim, 

“deve o juiz da atualidade buscar o direito na realidade, assumindo o papel de um 
intérprete que se importa em compreender a lei na plenitude de seus fins sociais, atento aos 
acontecimentos de sua época”. 15

Embora seja correto que a jurisprudência é a sabedoria dos experientes, deve o juiz, 
por mais humilde ou tímido que seja, lembrando-se sempre da missão que lhe cabe, não hesitar 
em, se divergir dos precedentes, por conta de circunstâncias específicas do caso concreto, 
adotar caminho diverso daquele até então seguido, constituindo-se tal atitude, mais do que um 
poder, em um dever, tanto para ele próprio quanto principalmente para as partes. 

De nada adiantará o ingresso na carreira a pessoas que logrem nível técnico adequado 
após a formatura, porquanto não será o simples conhecimento da arte que as fará serem 
melhores na função. É preciso que possuam mente aberta e aprimorada, além de conhecimento 
humanístico adequado ou interesse que a tanto se dirija e seja suficiente ao exercício da função, 
o que acaba por envolver a própria experiência de vida que tenha o iniciado e que somente o 
contato e interesse com o que se dá no mundo poderão lhe propiciar. 

É preciso que não se esqueça de que tanto o bom senso quanto o espírito humanitário 
não se podem dissociar da realização ou da procura da realização de justiça. 

Tenha-se certo, de qualquer maneira, que, se ao juiz não é exigido ser um super-
homem, não se pode deixar de reconhecer que a carreira exige abnegação, preocupação 
e autocontrole quanto às próprias atitudes, de forma a expressar a vocação que a carreira 

13  Jurisprudência e direito, p. 54. 

14  Fundamentos da psicologia analítica, p. 56. 

15  Desembargador Ronald Accioly, A figura do magistrado nos dias de hoje e suas perspectivas, Revista da Associação 
dos Magistrados do Paraná, v. 39, p. 19. 



21

necessita e a consideração dos princípios éticos que não podem ser desconsiderados. 

A autoridade com que o juiz exerce a função ou passa a ter após iniciar seu exercício 
deve decorrer da própria serenidade e sensatez de que seja dotado ou que procure ter, conferindo-
lhe aura de respeito dos cidadãos, a tanto não servindo atitude que apenas infunda medo nos 
circunstantes e somente se prestará a distanciá-lo de todos, sem proveito para qualquer um dos 
envolvidos no ambiente forense e com evidente risco de incidentes indesejados. 

A prerrogativa maior que o juiz tem e para a qual deve sempre atentar é a de exercer 
uma função que é pública e fundamental e, como conseqüência, também tem um dever 
social, do qual se deve sempre lembrar e que, ao contrário de em outras profissões, faz com 
que seja obrigado, algumas vezes, sem que se diminua ou fique desprestigiado, a “assimilar” 
determinadas coisas que ouve, para não abaixar o nível e o próprio prestígio da função sem 
que isto signifique fraqueza ou defeito de sua personalidade. O aparente desrespeito com 
que tratado por uma parte, durante a audiência, por exemplo, muitas vezes não mais é do 
que inconseqüência resultante do estado psíquico em que ela se encontra, ou até mesmo de 
deficiência em sua educação, tudo devendo ser considerado pelo juiz, como forma de não 
ultrapassar o limite necessário para impedir a repetição ou continuidade de tal conduta. 

Enfim, a humildade não representa para o juiz, uma redução em sua personalidade, 
consistindo, sim, no reconhecimento, pelo próprio, sobre não ser mais que ninguém, sendo 
preciso e até adequado rever as posições que assuma, como forma de manter-se atualizado 
e coerente com a realidade vivida, estando a condição a que ora se refere intimamente ligada 
com a própria serenidade. 

A serenidade, por sua vez, reside na isenção de ânimo que seja possuidor o 
magistrado, de modo a não se deixar levar por impulsos, ainda que provocados, buscando, com 
sua autoridade, apenas, e que é o que de mais forte possui – e, portanto, deve saber exercê-la -, 
afastar a impertinência ou excesso daqueles que o procuram ou com ele trabalham. 

A busca de correta orientação junto à Corregedoria-Geral quando tal seja preciso 
não diminuirá de maneira alguma o magistrado; ao contrário, prestar-se-á a demonstrar 
preocupação em acertar, podendo indicar, também, em caso de falta única e infelizmente 
ocorrida, ser o juiz merecedor de perdão, inclusive pelos antecedentes funcionais outros que 
possua e que possam vir em seu favor. 

Paralelamente à função de judicatura, cabe-lhe a direção do Fórum. Para tanto, 
exercitará trabalho de administração propriamente dita, cuidando, com os servidores que 
atuem na secretaria do Fórum, das providências para a organização e manutenção de prédio 
e suas condições, conforme as normas acaso estabelecidas pela Presidência do Tribunal de 
Justiça, a que, no exercício da tarefa, estará o juiz auxiliando e a ela submetido, valendo, aqui, 
mais do que nunca, as observações sobre as condições de trabalho e sobre adequação de 



22

consulta ao tribunal quando surgirem dúvidas ou impasses acerca de como executar esta ou 
aquela tarefa, especialmente atentando para o fato de que as questões que dizem respeito a 
despesas, contratação e execução de serviços estão submetidas à apreciação do Tribunal de 
Contas do Estado, envolvendo a própria contabilidade do Poder Judiciário. 

2. A Psicologia Judiciária e a Filosofia – ferramentas importantes no processo decisório.

Os fatos vistos pelo Direito têm o escopo de saber se ele está em conformidade ou 
não com a lei, mas para a Psicologia implicam saber quais foram as circunstâncias da mente 
que induziram a prática de tal ato e quais suas implicações, sem qualquer preocupação com a 
questão legal. 

No processo decisório, o juiz utiliza de múltiplas informações para formar seu 
convencimento e, na reconstituição dos fatos, a prova e as opiniões técnicas são fundamentais 
para que se chegue a uma conclusão o mais próximo possível da realidade, e não é por menos 
que a própria lei o autoriza a nomear peritos devidamente entendidos na respectiva área de 
atuação e com inscrição no órgão de classe atinente à atividade profissional, para que opinem 
sobre fatos que fogem ao seu conhecimento e, com base nessas informações, pode o juiz 
determinar o julgamento, não estando, porém, vinculado a elas, embora constituam, sem 
dúvida, importante instrumento para elidir dúvidas e direcionar o ato decisório para a justa 
solução. 

Não obstante a isso, a Psicologia, a despeito de ser apenas uma ferramenta na qual 
pode se valer o juiz para a confecção de laudos para averiguação de questões específicas, pode 
auxiliar a atividade jurisdicional, pois do magistrado exige-se um esforço que vai além das 
palavras e das evidências das provas, tendo em vista que, no contato com as partes, consegue 
o juiz identificar reações psicológicas que muitas vezes não são expressas no conteúdo frio 
das palavras de um depoimento transcrito para o papel ou mesmo transportado para uma 
gravação que não consegue captar todo o entorno, posto que existem certas circunstâncias que 
são sentidas e visíveis aos olhos de um juiz experiente, que surgem apenas no momento da 
realização do ato. 

3. O dano moral e seu desdobramento no campo psicológico e jurídico.

O dano moral, à luz da Psicologia, está vinculado ao padrão de comportamento de 
uma pessoa em relação à outra que, por meio de violência psicológica, acaba transtornando a 
vida alheia, causando traumas não raro irreversíveis.
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4. O assédio sexual.

O assédio sexual tem como premissa a invasão da liberdade sexual, consubstanciado 
por atos que vão além da cortesia, causando constrangimento a outra pessoa, persuadindo a 
vítima para a prática do ato sexual, utilizando como forma de coação o poder hierárquico. 

O art. 216- A do Código Penal prevê o crime de assédio sexual como a conduta de 
constranger alguém como o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-
se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de 
emprego, cargo ou função. 

Com isso, mediante o dispositivo legal, a prática do ato encontra seu limite na 
relação laborativa e, como tal, abrange tanto as atividades inerentes à iniciativa privada quanto 
à pública. 

Para que se caracterize o assédio sexual é necessário que a prova seja firme e extreme 
de dúvida, posto que o simples galanteio, palavras elogiosas ou mesmo olhares possam insinuar 
uma admiração especial que fique no plano subjetivo e que não criem qualquer constrangimento 
ou situação embaraçosa à vítima, dificilmente será entendido como assédio.   

É possível que a parte vítima de acusação de assédio sexual não demonstrado, ou 
quando percebido que fora a acusação realizada de forma leviana, encontra-se no mesmo 
direito de exigir indenização, já que, tanto para quem sofre o assédio como para quem é vítima 
de acusação infundada, o constrangimento é idêntico. 

A competência para apreciar o pedido de assédio sexual na esfera indenizatória 
será do mesmo órgão do Poder Judiciário competente para conhecer a relação contratual 
estabelecida entre as partes. No caso de existência de vínculo empregatício, ficou estabelecido, 
a teor do art. 114, VI, da Constituição Federal, introduzida pela EC 45/2004, que compete à 
Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho”. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o conflito de competência posicionou-se 
no sentido de que, não estando a demanda enquadrada na relação de trabalho, mas originada 
em ilícito extracontratual envolvendo colegas de trabalho, associados de cooperativa, a natureza 
no caso é civil, e por isso não é competência da Justiça do Trabalho. 

No que tange ao funcionalismo público, a competência se impõe em razão do ente 
federativo ao qual se encontram vinculadas as partes, ou seja, tratando-se de funcionário 
público estadual ou municipal, bem como de suas autarquias e fundações, a competência é do 
Tribunal de Justiça do Estado. 
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Quando o fato envolve magistrado, a competência é do tribunal ao qual ele se 
encontra vinculado. 

5. O assédio moral

O assédio moral “se concretiza com ataques repetidos pelo empregador ou 
através de seus prepostos que submetem a vítima a situações vexatórias, discriminatórias, 
constrangedoras, e que ferem a dignidade do trabalhador”. 16

Segundo o Desembargador Rui Stoco,

“O que se convencionou chamar de assédio moral significa a importunação 
insistente e persistente contra alguém, de natureza psicológica, com a 
intenção e objetivo de aborrecer, incomodar e minar as forças internas 
ou anímicas, atingindo moralmente a pessoa. É o que já se chamou de 
destruição moral sutil e que depende de constatação cabal e inconteste, 
não se satisfazendo com meras alegações impossíveis de comprovar”. 17

Quando se tratar de agressão originada da relação de colegas numa posição 
horizontal, em que pese existir decisão no sentido de atribuir ao empregador, quanto ao dever 
de indenizar, esta posição deve ser vista com reserva, pois há necessidade de estabelecer nexo 
entre o fato e a responsabilidade atribuída ao empregador, que deve ser direta, demonstrando 
sua participação no dano, pois não se pode atribuir a ele a culpa pelo comportamento dos 
empregados e mesmo deficiência no processo de formação, sob o risco de controlar a liberdade 
de expressão, que é garantia constitucional. 

Por outro lado, inclui-se na responsabilidade do empregador a pressão exercida no 
ambiente de trabalho para aumento de produção que vai além do limite de tolerância, fator 
este que pode caracterizar o assédio moral. 

Não se caracteriza assédio moral o uso convencional do poder diretivo, mesmo 
que venha contrariar os interesses do empregado e que isso possa de alguma forma afetar-
lhe, pois alterações decorrentes de situações originadas no mercado ou de reestruturação 
interna, ressalvados os direitos dos empregados, são amplamente previsíveis e fazem parte 
da volatilidade de qualquer corporação face à dinâmica do sistema capitalista. Por isso, o 
empreendedor não pode ver-se tolhido de fazer as mudanças necessárias sob o temor de causar 
abalo moral. 

16   R0 015140/2008 – PATR. Re. Lorival Ferreira dos Santos. 

17   Ap. c/ Ver. 3330905100, rel. Rui Stoco, 4ª Câmara de Direito Público, j. em 9-11-2009. 
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6. Critérios para fixação da indenização e a responsabilidade criminal aplicáveis ao assédio 
moral e sexual

Como se pode deduzir pelo até agora exposto, existem dois tipos de penalidades 
aplicáveis ao assédio moral e sexual, um no campo civil e outro no campo penal. No âmbito 
civil, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual são resolvidos dentro do instituto da 
responsabilidade civil, que abrange tanto o dano moral quanto o patrimonial, sendo certo que 
o dano moral retira sua força normativa da Constituição, em especial do art. 5º, X. 

A jurisprudência assentou-se no sentido de que a competência para fixar o montante 
da indenização é sempre dos tribunais estaduais, restando ao Superior Tribunal de Justiça o 
exercício do controle quando o valor revelar excessivo ou ínfimo. 

Em relação às conseqüências criminais, o assédio sexual tem sua própria definição, 
atribuída pelo art. 216-A do Código Penal. Já quanto ao assédio moral, não há tratamento legal 
específico, mas é possível aplicar os conceitos inerentes aos crimes contra a honra.  

Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação 
e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e mecanismos aptos a obter a solução 
conciliada dos conflitos

O conflito deve ser abordado como um fenômeno natural, que possui um potencial 
destrutivo ou construtivo – dependendo da forma com que é abordado e das técnicas utilizadas 
para sua resolução. 

O conflito, se abordado de forma apropriada (com técnicas adequadas), pode ser um 
importante meio de conhecimento, amadurecimento e aproximação de seres humanos. 18

O conflito pode e deve ser percebido como um fenômeno natural e potencialmente 
positivo entre quaisquer seres vivos, e especialmente entre seres humanos. Esse enfoque em 
relação ao conflito proporciona significativas alterações quanto à condução e aos resultados 
dos processos de resolução de disputas junto ao Poder Judiciário. De igual forma, ao se abordar 
o conflito com o referido enfoque positivo, criam-se contextos fáticos entre as partes que, se 
aliados a técnicas autocompositivas apropriadas, podem efetivamente projetar perante a 
sociedade a imagem do Direito como o eficiente ordenador de relações sociais por meio do 
qual se realizam ou se satisfazem os interesses jurisdicionados. 

18  The Resolution on Conflict: Constructive and Destructive Processes. Três capítulos desse trabalho encontram-se 
disponíveis em português na obra Estudos em arbitragem, mediação e negociação, de André Gomma de Azevedo (org.), 
Brasília: Ed. Grupos de Pesquisa, 2004, v. 3. 
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7. Conflito e satisfação de interesses:

O conflito pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais 
pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como 
mutuamente incompatíveis. 19

Ao se abordar o conflito como um fenômeno natural no comportamento humano e 
por se admitir a possibilidade de que este pode proporcionar ganhos para as partes, busca-se 
não mais uma análise de culpabilidade, mas sim uma de soluções integrativas (que atendam 
concomitantemente às expectativas de todas as partes envolvidas). 

8. Processos construtivos e destrutivos de resoluções de disputas:

Morton Deutsch, em sua obra 20 apresentou importante classificação de processos 
de resolução de disputas ao indicar que esses podem ser construtivos ou destrutivos. Para ele, 
um processo destrutivo se caracteriza pelo enfraquecimento ou rompimento de relação social 
preexistente à disputa em razão pela forma pela qual esta é conduzida. Como resultado, tal 
conflito frequentemente torna-se “independente de suas causas inicias” 21, assumindo feições 
competitivas nas quais cada parte busca “vencer” a disputa e decorre da percepção, na mais 
das vezes errônea, de que os interesses das partes não podem coexistir. 

Por sua vez, processos construtivos, segundo Deutsch, seriam aqueles em razão 
dos quais as partes concluíram a relação processual com um fortalecimento da relação social 
preexistente à disputa e, em regra, robustecimento do conhecimento mútuo e empatia. 

9. Teoria da negociação e mecanismos aptos a estimular a solução conciliada dos conflitos

A abordagem principal na teoria da negociação utilizada na mediação e em outros 
processos de resolução de disputas consiste em apresentar algumas estruturas de resolução 
de problemas que podem ser utilizadas durante o processo autocompositivo ou a fase 
autocompositiva de um processo heterocompositivo (audiência de conciliação). 

A negociação baseada em princípios tem como principal obra o livro “Como chegar 
ao sim”, de Roger Fisher e William Ury. Nesse livro são separados cinco pontos fundamentais 
da negociação baseada em princípios, quais sejam: a) separação das pessoas do problema; b) 
foco nos interesses e não em posições; c) geração de opção de ganhos mútuos; d) utilização de 
critérios objetivos; e e) melhor alternativa para um acordo negociado. 

19  Douglas H. Yarn, Dictionary of Conflict Resolution, p. 113. 

20  The Resolution on Conflict: Constructive and Destructive Processes. Três capítulos desse trabalho encontram-se 
disponíveis em português na obra Estudos em arbitragem, mediação e negociação, de André Gomma de Azevedo (org.), 
Brasília: Ed. Grupos de Pesquisa, 2004, v. 3. 

21   The Resolution on Conflict: Constructive and Destructive Processes, p. 351. 
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A inserção da teoria do conflito na mediação (como uma negociação técnica facilitada 
por um terceiro) no desenvolvimento sistêmico do nosso ordenamento jurídico-processual, 
está apenas em seus estágios iniciais. O grande desenvolvimento epistemológico-processual 
ocorrido nas últimas três décadas do século XX, trouxe à tona preocupações como o acesso, 
a instrumentalidade do processo e o exame axiológico de escopos do sistema processual. 
No contexto dessas novas expectativas de atuação do Estado, tem-se pretendido incentivar 
métodos autocompositivos como a mediação e a negociação. 

A sociedade claramente sinaliza a necessidade de um magistrado que aborde 
questões como um solucionador de problemas ou um pacificador – a pergunta a ser feita deixou 
de ser “quem e como devo julgar” e a passou a ser “como devo abordar essa questão para que 
os interesses pleiteados sejam atingidos de modo mais eficiente”. 

Nesse sentido, com base em construções teóricas de caráter interdisciplinar 
corroboradas por projetos-piloto existentes no Brasil, pode-se afirmar que, se conduzido 
construtivamente, o conflito pode proporcionar crescimento pessoal, profissional e 
organizacional. 22

Constata-se que em grande parte o ordenamento jurídico processual que se dirige 
predominantemente à pacificação social, organiza-se, em especial, na sua feição pública 
(processo judicial), em torno de processos destrutivos lastreados em procedimentos fundados, 
em regra, somente no direito positivo. 

Em um moderno sistema processual, constata-se que o operador do Direito, 
e em especial, o magistrado, deve passar também a: a) preocupar-se com a litigiosidade 
remanescente, b) voltar-se a um modelo preventivo de conflitos na medida em que capacita as 
partes a melhor compor seus conflitos educando-as com técnicas de negociação e mediação, e 
c) dirigir-se como instrumento de pacificação social para que haja uma maior humanização do 
conflito (compreensão recíproca). 

10. O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O comportamento de partes e 
testemunhas

No instante em que colhe a prova oral, tem o juiz condição de fazer com que as 
informações que prestem os depoentes sejam colhidas de maneira tranqüila e de forma 
objetiva, mas sem perder a perspicácia necessária à obtenção dos detalhes que permitam uma 
conclusão mais segura acerca da matéria discutida, sempre em atenção ao fim a que serve o 
Judiciário e que é o fazer, ou ao menos chegar ao mais próximo possível da justiça.

Para tanto, além de observar o que a lei recomenda, cabe-lhe interpretá-la e aplicá-
la sem que o fazendo pareça querer se impor a quem quer que seja e principalmente tendo a 

22   Morton Deutsch, The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. 
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humildade necessária a permitir que, tendo dúvida sobre algum aspecto técnico que lhe seja 
exposto durante as informações prestadas pelo depoente, dele indague sobre o que não tiver 
entendido, solicitando que esclareça aquilo que possa estar obscuro ou de difícil compreensão. 

Deve o juiz não se deixar envolver pelas paixões que as partes e até as testemunhas 
eventualmente manifestem durante a audiência em que a prova oral é colhida. 

“Recomendam alguns livros dever o juiz tratar a testemunhas com 
tal suavidade e simpleza que ela se sinta como em casa. Será preciso 
desfazer a impressão que o aparato dos serviços judiciais possa trazer 
a seu espírito. Nem sempre. Se a testemunha for um homem do povo, 
sério, tímido, pouco afeito a ser chamado a juízo, convirá proceder dessa 
maneira. Mas, à vontade, a testemunha deporá melhor”. 23

“O testemunho tem o seu substrato essencial no mecanismo da 
memória”. 24

“...é psicologicamente impossível que o testemunho de um indivíduo 
possa ser igual ao de um outro, e, quando na realidade da prática 
judiciária, se verifica o contrário, pode-se, com segura interpretação 
científica, gritar que se adulterou a verdade, pode-se afirmar que se está 
perante uma tentativa de agressão da justiça”. 

Em verdade e muito mais do que os Códigos de Processo contêm, quanto à colheita 
da prova oral e inquirição das partes, a experiência, o cuidado e a atenção do juiz podem ter 
significação muito maior tanto para a condução do trabalho a tal correspondente quanto à 
solução dos vários e até inimagináveis hipóteses que se possam dar quando ele é realizado. 

Não basta, em verdade, que o juiz possua, sob o aspecto técnico, conhecimento 
profundo do quanto a lei de processo contenha, sendo preciso que se ocupe em procurar 
compreender a importância de sua atividade e o que a experiência pessoal e a percepção da 
realidade podem lhe proporcionar. 

O contato do juiz com a prova que deverá considerar para o julgamento da causa é 
de superior importância para o trabalho que então realizará, cumprindo-lhe, com atenção e 
detalhamento, cuidar para perceber o que possa inclusive estar por trás do que os depoentes 
digam ou mesmo omitam, não esquecendo que a própria lei o autoriza a determinar a produção 
da prova que tenha como necessária ao encontro da verdade e melhor solução da disputa. 

23   O juiz e a função jurisdicional, p. 290. 

24  Psicologia judiciária, p. 201-202, n.9. 


