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No Brasil, sobretudo a partir da Constituição de 1988, o operador do 
Direito – juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advo-
gados – é mais do que nunca chamado a ser copartícipe no processo de cons-
trução da democracia brasileira. Atualmente, não se concebe um juiz, um 
promotor, um advogado que renuncie ao estudo e à compreensão do campo 
da razão prática, dentro do qual há de se mover o direito. O positivismo e 
o marxismo cedem passo à teoria crítica do direito; tanto o campo da téc-
nica não mais é seara exclusiva por onde transita o direito, quanto a este é 
restituído o poder emancipatório do homem contra o ceticismo marxista. 

Especialmente no que tange à magistratura, a Emenda Constitucional 
45, de 30 de dezembro de 2004, célebre por ter inserido no rol dos direitos 
fundamentais a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), pre-
viu a criação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ instalado em meados 
de 2005. O CNJ não descurou da necessária reestruturação padronizada 
do sistema de recrutamento de juízes. Com efeito, editou a Resolução n. 
75, de 12 de Maio de 2009, cujo teor dispôs sobre as diretrizes normativas 
dos concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos 
os ramos do Poder Judiciário nacional. Conforme consta, a referida reso-
lução exige que todos os concursos para ingresso na carreira da magistra-
tura disponham obrigatoriamente de cinco etapas, por meio de algumas 
das quais (provas escritas e oral) se exige o conteúdo de formação huma-
nística. Denota-se, portanto, a importância que tal formação recebeu no 

nota doS organiZadoreS
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processo de seleção dos novos magistrados no Brasil. Importa ressaltar que 
o procedimento classificatório do concurso também realça a prioridade 
do conhecimento de Humanidades. A primeira prova escrita (2ª etapa) e a 
oral (4ª etapa), que contemplam os conteúdos de Formação Humanística, 
dispõem de maior peso no concurso. 

O programa de humanidades para concursos de ingresso na magis-
tratura está disposto no Anexo VI da Resolução aludida, contemplando 
sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e estatuto jurídico da 
magistratura nacional, filosofia do direito e teoria geral do direito e da 
política. O presente volume dedica-se ao primeiro tema, tratando um a 
um dos seguintes tópicos: 

1. Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos ge-
renciais da atividade judiciária (administração e economia). Ges-
tão. Gestão de pessoas.

2. Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. 
Transformações sociais e Direito.

3. Direito, Comunicação Social e opinião pública.
4. Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não judiciais 

de composição de litígios.

Sobre o assunto, vale verberar que a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, órgão do Superior Tribunal de 
Justiça ao qual caberia, afora outras funções, regulamentar os cursos oficiais 
para o ingresso e promoção na carreira da magistratura (CF, art. 105, pará-
grafo único, I), baixou a Resolução 3, de 4 de dezembro de 2013, que dispôs 
sobre o curso oficial para ingresso, o curso de formação inicial e os cur-
sos de aperfeiçoamento para fins de vitaliciamento, promoção e formação 
continuada na carreira da magistratura. Ao fazê-lo, dita Resolução previu 
o conteúdo programático do curso oficial de ingresso na magistratura, de 
caráter facultativo como etapa final do certame. Entre os temas encontram-
-se a deontologia da magistratura, ética, relações interpessoais e interinstitu-
cionais, administração judiciária, difusão da culta de conciliação, psicologia 
judiciária e impacto econômico e social das decisões judiciais (art. 5º). Já os 
cursos para vitaliciamento apresentam conteúdo programático que abrange 
além desses temas, filosofia do direito, hermenêutica jurídica, entre outros 
pontos típicos de humanidades (art. 11). Circunstância que, por si só, já 
encarece a importância dos assuntos objeto obra que o leitor tem em mãos. 
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Não obstante, é digno de nota que a relevância da formação huma-
nística não se limita ao recrutamento de magistrados. Estende-se, bem per-
cutindo, também na formação continuada dos juízes. Nesse sentido, em 
tempo recente, o Conselho da Justiça Federal, órgão vinculado do Superior 
Tribunal de Justiça (CF, art. 105, parágrafo único, II), por intermédio da 
Resolução 233, de 4 de março de 2013, dispôs sobre o Plano Nacional de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa para Juízes Federais – PNA, direcionado para 
promover a formação humanística e pragmática da magistratura federal le-
vando em consideração as evoluções socioculturais e socioeconômicas (Res. 
233/2013, art. 2º). Por seu turno, a Resolução 01, de 6 de junho de 2011, 
editada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos estabeleceu conteúdos programáticos mínimos para o fim de aperfei-
çoamento de magistrados incluindo temas teóricos relativos a matérias jurí-
dicas e disciplinas afins como filosofia, sociologia e psicologia, com ênfase 
aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia da magistratura (art. 8º).

Bem se vê, pois, que o prestígio dos temas aqui discutidos no âmbito 
da Sociologia do Direito irrompe indo além do interesse dos postulantes 
ao cargo de magistrado, situa-se entre os conhecimentos imprescindíveis 
para vitaliciamento e promoção na carreira, bem como, de modo geral, ao 
bom exercício da judicatura, do ministério público e da advocacia. 

Cá chegados, seria azado sintetizar os capítulos da obra, possibilitan-
do ao leitor uma visão geral a partir do articulado das partes, no entanto 
nos dispensamos de tal tarefa na medida em que o Prefácio da obra, da 
lavra do eminente Juiz Federal Dr. Gilson Luiz Inácio, já se desincumbiu 
desse mister. 

Resta-nos, ao final, agradecer assim à amiga Laudicena de Fátima Ri-
beiro (UEL) pela revisão, como à Arraes Editores por viabilizar que a obra 
chegue às mãos do público.

CLODOMIRO JOSÉ BANNWART JÚNIOR1

ROGÉRIO CANGUSSU DANTAS CACHICHI
(OrganizadOres)

1 A concessão de uma bolsa de estudos pelo CNPq, no intervalo de agosto de 2013 a julho de 2014, para a realização de pes-
quisa de pós-doutorado, foi o que me permitiu, ainda, tributar o tempo e o zelo necessários à organização da presente obra.
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Prefácio

Este prático livro destina-se aos aspirantes a concursos públicos, com 
ênfase às carreiras da Magistratura e do Ministério Público. Não de hoje as 
humanidades bem iluminam o entendimento e a compreensão de temas 
recorrentes no foro. 

O capítulo inaugural traz importantes ponderações sobre a sociolo-
gia jurídica, numa perspectiva histórico-social, tocando em pontos sensí-
veis como acesso à justiça, viés político e social da administração da jus-
tiça, preocupação com as vivências e experiências dos juízes, litigiosidade 
social, entre outros pontos interessantes.

O capítulo II, aspectos gerenciais da atividade judiciária (adminis-
tração e economia), em linhas gerais, depois de esboçar breves linhas 
sobre a evolução da administração pública brasileira desde o mode-
lo patrimonialista do período colonial até o atual modelo gerencial, 
examinará o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário elaborado 
sob os auspícios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ por intermé-
dio da Resolução 70, de 18 de março de 2009, cujo teor traz a lume 
missão, valores e visão do Poder Judiciário hodierno, bem como seus  
objetivos estratégicos. 

A partir do exame etimológico do termo “gestão”, o capítulo III con-
cede ao leitor noção abrangente da gestão de pessoas no Poder Judiciário, 
tema tão caro quanto útil na atualidade. Não por outro motivo, órgãos de 
cúpula – sobretudo o CNJ – têm outorgado à capacitação e educação con-
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tinuada de servidores e magistrados a finalidade de estimular o recíproco 
comprometimento desses com a identidade institucional. Ficará nítida da 
leitura do capítulo a importância do preparo dos gestores do Poder Judi-
ciário na administração dos recursos humanos. 

O capítulo IV vem marcado pela interdependência entre conceitos 
de relação social e relação jurídica não só como ponto de forte contato 
entre Sociologia e Direito, mas também como elemento de influência mú-
tua. Para tanto, trata-se com primor da etapa de produção e reprodução 
normativa numa autopoiese marcada pela visão de Luhmann de uma so-
ciedade complexa. Na complexidade das atuais relações sociais, ao Poder 
Judiciário abre-se a perspectiva para além da mera aplicação da norma, 
cabendo-lhe renunciar ao absentismo judiciário para agir, muitas vezes, 
como inovador da ordem jurídica e social, imprimindo no tecido social 
decisões de tonalidade política.

Por sua vez, o capítulo V cuidará da relação entre controle social e 
direito. O tópico discutirá, sob o viés de dois grandes pensadores, Michel 
Foucault e Jürgen Habermas, como e em que medida essa relação se esta-
belece. Os autores bem souberam expor as grandes linhas do método fou-
caultiano: arqueologia, genealogia e estética da existência, além de outros 
conceitos imbricados como discurso, poder e liberdade. Na sequência, ain-
da em Foucault, os autores respondem à questão “punimos o delinquente 
para quê?” à luz do clássico Vigiar e Punir. Complementando o capítulo, 
alguns apontamentos foram lançados sobre a visão habermasiana da mo-
dernidade e do papel do direito na sociedade atual. 

A capacidade de transmitir conhecimentos e valores por meio da co-
municação é ponto que destaca o ser humano dos demais animais. Nessa 
senda, o capítulo VI, ao tratar das transformações sociais e o direito, des-
taca o peculiar processo de socialização do homem, que modernamente 
culminou com o atual sistema de reconhecimento de direitos.

No capítulo VII, a propósito do tema “direito, comunicação social e 
opinião pública”, os autores trouxeram à colação a inovadora perspectiva 
habermasiana de esfera pública. De fato, esse filósofo, a partir da teoria da 
ação comunicativa, apresentou em bases discursivas do agir em sociedades 
complexas, constituindo importante leitura aos estudantes de concurso 
até para oportunas reflexões acerca das recentes manifestações populares 
no Brasil. Depois de esboçar linhas gerais da esfera pública na democracia 
deliberativa, demonstrou-se a esfera pública torna-se fator legitimante da 
mesma práxis democrática e do direito.
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De outro norte, é fato que atualmente constitui grande desafio en-
contrar-se o equilíbrio entre a ampliação do acesso à justiça e a prestação 
jurisdicional de qualidade.

Nessa toada, os derradeiros capítulos tratam dos mecanismos alternati-
vos de solução de conflitos; melhor dizendo, de mecanismos adequados de 
pacificação social, como o leitor poderá conferir na leitura do capítulo VIII, 
no qual as linhas gerais dos mecanismos de pacificação estão dispostas. Já o 
capítulo IX dá tratamento específico aos sistemas não judiciais de prevenção 
e composição de litígios, com ênfase nas formas autocompositivas.

Esta obra, por apontar o norte a ser seguido aos pretendentes às carrei-
ras públicas, notadamente àqueles que objetivam o ingresso na Magistratura 
e no Ministério Público, além de se revelar como instrumento de elevado 
quilate, indispensável a esses pretendentes, também se qualifica para ser uma 
valiosa e não menos indispensável fonte de consulta para os operadores do 
Direito, posto ser fruto da dedicação e da reunião de forças de não poucos 
especialistas na matéria, tornando-se leitura não apenas recomendada, quiçá 
obrigatória, dada a sua inestimável contribuição para a aplicação dos ideais 
objetivados pela Constituição: liberdade, dignidade e paz.

DR. GILSON LUIZ INÁCIO
Juiz Federal




