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APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo sido criado em 2000 e 
com seus 21 anos de existência, teve na sua constituição duas linhas 
de pesquisa que transitavam nos campos do (a) trabalho e (b) cidada-
nia. Os membros da linha de “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, 
Direitos Sociais e Instituições” (que unificou os dois campos anterior-
mente citados) fizeram, em um debate de forma remota (online) no 
dia 23 de outubro de 2020, uma reflexão sobre a organização da li-
nha que resultou numa reformulação da sua estrutura. Esse proces-
so de debate e discussão, com socialização prévia de ensaios (textos) 
escritos por todos os professores participantes da linha de pesquisa, 
está retratado na presente obra, cujo título aponta tanto para a atual 
denominação da linha como para o processo que levou a essa deno-
minação: “Instituições da Justiça e do Trabalho Volume 1: diálogos 
sobre a constituição de um campo de pesquisa”. Esse processo de de-
bate ilustra uma troca de ideias que sinaliza para a constituição de um 
campo de pesquisa em torno das Instituições da Justiça e do Trabalho.

Na primeira parte do livro, com ensaios de Roberto Fragale, Joa-
quim Leonel de Rezende Alvim e João Pedro Pádua, o diálogo se abre 
para a memória e horizontes institucionais que fazem parte tanto das 
referências constitutivas da linha – (a) trabalho e (b) cidadania – como 
para as referências atuais que ilustram o processo de (re) constitui-
ção de um campo de pesquisa sobre as Instituições da Justiça e do 
Trabalho.



8

Na segunda parte do livro, com ensaios de Carla Appollinário de 
Castro, Marcelo Pereira de Mello, Cleber Francisco Alves e Fernando 
Gama de Miranda Netto, o diálogo se estabelece com trajetórias e 
horizontes metodológicos que sinalizam tanto para sentidos, signifi-
cados e percepções de trajetórias dos membros da linha, como para 
o horizonte propriamente metodológico de um campo de pesquisa 
interdisciplinar envolvendo a sociologia e o direito.

Boa leitura para todas e todos e até o Volume 2 das Instituições 
de Justiça e do Trabalho que será composto de artigos ilustrativos de 
pesquisas em andamento na linha de pesquisa!

Carla Appollinário de Castro
Cleber Francisco Alves

Fernando Gama de Miranda Netto
João Pedro Pádua

Joaquim Leonel de Rezende Alvim
Marcelo Pereira de Mello

Roberto Fragale



P A R T E  I

Memórias e horizontes 
institucionais
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PRODUZINDO CONHECIMENTO 
(AOS TRANCOS E BARRANCOS)

Roberto Fragale Filho

Não se passa uma reunião no Programa de Pós-Graduação em Socio-
logia e Direito (PPGSD) da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
sem que se fale em sua singularidade, no caráter único e incompreen-
dido de um programa que rema contra a corrente hegemônica dos 
cânones disciplinares, que reivindica produzir conhecimento de ma-
neira interdisciplinar. Essa é uma imagem que povoa o discurso de 
seus docentes, domina o imaginário de seus discentes e impregna as 
reminiscências de seus egressos. A especificidade de nossa produção 
é essência da diferença que postulamos e que nos colocaria à margem 
da métrica quantitativa que ordena o mundo formal da produção 
de conhecimento nas universidades. Essa reivindicação da diferen-
ça não estava, contudo, presente no processo de criação do PPGSD, 
cuja origem decorria essencialmente de um déficit de docentes qua-
lificados nas duas unidades da universidade que tentávamos, então, 
reunir. Enquanto, para a faculdade de direito, a insuficiência de qua-
dros sequer permitia aspirar ao curso de pós- graduação pretendido, 
no departamento de sociologia, o problema consistia em encontrar 
um nicho que justificasse a abertura de mais uma oferta em um am-
biente já densamente povoado por outros programas no Rio de Ja-
neiro. A aproximação entre as unidades resolvia ambas as questões, 
mas esbarrava na ausência de uma porta de entrada institucional na 
agência de acreditação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes). Conquanto pudéssemos nos reivin-
dicar como um programa de sociologia do direito, nem o comitê de 
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sociologia, tampouco o de direito, mostravam-se abertos à nossa pos-
tulação. Para o primeiro, éramos um programa de direito disfarçado, 
enquanto para o segundo, um programa com excesso de sociólogos. 
Levamos tempo para encontrar uma solução, para justificar a pro-
posta e o programa, que, com duas décadas de atividade, tornar-se-ia 
um exemplo paradigmático das dificuldades enfrentadas por um fazer 
acadêmico que se reivindica interdisciplinar.

Com efeito, ainda em sua gestação, em dezembro de 1997, quan-
do o projeto foi examinado para seu aperfeiçoamento por Luiz Ed-
son Fachin, ele já sinalizava que a reunião dos campos científicos 
do direito e da sociologia, por meio da questão do trabalho, que era 
profundamente valorizada naquele esboço inicial, não era suficien-
te para definir o perfil do programa e espelhar a direção que se de-
sejava tomar. Na verdade, o que ele sugeria era a existência de “um 
sério problema, representativo de uma justaposição de saberes, sem 
interlocução.” Eventual refinamento da proposta, embora possa ter 
equacionado o problema por ele identificado, não eliminou os muitos 
obstáculos enfrentados para seu credenciamento. Nesse sentido, as vi-
sitas de consultores indicados pela Capes evidenciaram divergências 
entre os olhares disciplinares do direito e da sociologia, cuja reunião 
em um programa interdisciplinar era vista com grande desconfiança. 
É isso que explicaria a ênfase dada pelos professores Luis Werneck 
Vianna e Willis Santiago Guerra Filho, em seu relatório de visita ao 
programa, em outubro de 1998, à “viabilidade do projeto em exame, 
principalmente no tocante ao desenvolvimento de uma nova concep-
ção do trabalho de pesquisa, conjugando as tradições da sociologia e 
do direito. Em suma, o que pareceu mais fecundo à comissão se faz 
indicar pelo isolamento de um campo de pesquisa que viria a mobili-
zar recursos teóricos e analíticos tanto da sociologia, como do direito, 
encaminhando a perspectiva da interdisciplinaridade para o terreno 
concreto da investigação empírica.” Em outras palavras, aos olhos 
dos dois consultores, o potencial do projeto não residia na produção 
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de um novo campo de saber, mas na realização de investigações impí-
ricas concretas mobilizando aportes teóricos dos dois campos envol-
vidos: sociologia e direito. Infelizmente, a manifestação favorável dos 
consultores não foi acolhida pelo Conselho Técnico Científico (CTC) 
da Capes, que determinou a realização de nova diligência para “maio-
res esclarecimentos quanto ao caráter interdisciplinar da proposta, o 
quadro docente e sua produção intelectual.”

Embora o projeto enfrentasse uma postura hostil do recém-cria-
do comitê multidisciplinar, que era dominado por uma cultura mais 
próxima das ciências exatas, mais precisamente das engenharias, a re-
sistência ao credenciamento vinha especificamente do comitê de so-
ciologia. Assim, a diligência recomendada pelo CTC envolveu a visita 
de uma comissão composta exclusivamente por sociólogos, os profes-
sores Maria Arminda do Nascimento Arruda e Carlos Benedito Mar-
tins. Como resultado, deixou-se claro que a certificação oriunda do 
programa não se confundiria com aquela clássica obtida nos progra-
mas de sociologia. Em outras palavras, nossa adequação cartorária 
tornou o credenciamento do programa uma realidade. Na verdade, o 
resultado da visita foi que alcançamos, de forma inequívoca, a certeza 
sobre o que não oferecíamos, sem que isso significasse, entretanto, 
que tivéssemos clareza sobre o conteúdo da formação que resultava 
do PPGSD. Ao cabo, considerando apenas o período em que partici-
pei das discussões, transcorreram pouco mais de dois anos para que o 
PPGSD fosse finalmente credenciado, bem como autorizada a oferta 
de seu curso de mestrado.

Originalmente concebido com uma única área de concentração 
(Ciências Jurídicas e Sociais) e duas linhas de pesquisa (“Cidadania, 
Esfera Pública e Crítica das Instituições Político-Jurídicas” e “Traba-
lho e Exclusão Social”), o PPGSD conheceu diferentes configurações 
ao longo de sua trajetória, que pode ser dividida em três fases. De sua 
criação em 1999 até a oferta inicial de seu curso de doutorado em 
2009, todos os esforços convergiram para a consolidação e expansão 
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do programa com vistas à abertura de um curso de doutorado. O 
segundo período, cuja tônica é a expansão desenfreada pautada por 
crescimentos docente e discente que tornam quase impossível a cons-
trução de qualquer sentido de unidade, vai justamente da abertura 
do curso de doutorado em 2009 até a crise proporcionada pela ava-
liação quadrienal de 2017. De fato, a redução da nota e a proposta 
de descredenciamento do curso de doutorado acenderam o sinal de 
alerta e impuseram a necessidade urgente de revisão de nossas práti-
cas. Tinha início a atual terceira fase, que pode ser tida como de uma 
hesitante reconstrução em torno do potencial um dia vislumbrado 
para o PPGSD. Embora essa sistematização não seja mais do que uma 
leitura pessoal, creio que ela organiza adequadamente nossa trajetó-
ria institucional e permite diferentes análises: para um observador 
pessimista, essa é uma história de potencialidades desperdiçadas, en-
quanto, para um otimista, trata-se de uma narrativa de realizações 
visionárias inconclusas.

Essas leituras tão díspares talvez decorram da opção feita pelo 
PPGSD por rejeitar a tradição acadêmica que identificava na pesquisa a 
razão exclusiva da pós-graduação. Com efeito, na tradição do PPGSD, 
produzir conhecimento é uma atividade canônica que não resiste à ur-
gência extensionista. Na verdade, a extensão universitária não é aqui 
lida como socialização, mas sim como intervenção na realidade, como 
tentativa de reconstrução do mundo à maneira da imagem idealizada 
que o conhecimento (científico) produziu. Essa percepção talvez tenha 
robustecido o trabalho empírico identificado como potencialidade na 
visita dos primeiros consultores da Capes, Werneck Vianna e Guer-
ra Filho, mas nunca resolveu o problema identificado desde o início 
por Fachin: a justaposição de saberes, tampouco contribuiu para for-
jar uma identidade institucional em torno de um objeto, como fora lá 
atrás sugerido com a categoria trabalho. Naturalmente, essas questões 
se refletiram na perene, porém outdated, área de concentração e na ins-
tabilidade das linhas de pesquisa do programa.
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TABELA I: EVOLUÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA DO PPGSD

O exame da tabela I evidencia que o PPGSD iniciou com duas li-
nhas de pesquisa em 1999, mas chegou a ter seis linhas justamente 
quando iniciava o segundo momento de sua trajetória, ou seja, quan-
do, em 2009, foi autorizada a oferta de seu curso de doutorado. No 
momento da crise propiciada pela rodada de avaliação de 2017, havia 
seis linhas, que foram, entretanto, reduzidas para quatro na tentativa 
de reorganização do programa. Com esse movimento, as duas linhas 
originais, que propiciavam uma espécie de condensação em torno 
dos eixos cidadania e trabalho, fundiram-se para formar uma única 
linha de pesquisa amalgamando acesso à justiça, relações de traba-
lho, direitos sociais e instituições. É uma espécie de attrape-tout em 
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torno do mundo do trabalho, que sofre para dar uma unidade aos 
pesquisadores aqui reunidos. Por sua vez, restaram preservadas, sem 
qualquer modificação, as linhas sobre: (a) conflitos socioambientais 
rurais e urbanos e (b) políticas de segurança pública e administração 
institucional de conflitos. A quarta e derradeira linha de pesquisa arti-
cula conhecimentos sobre humanidades, políticas públicas e desigual-
dades como fruto de uma segunda reorganização de conteúdo. De 
fato, ao longo da última década, seus eixos de interesse se articularam 
em torno dos conceitos de violência e, posteriormente, governança, 
sem que isso produzisse, no entanto, alguma perenidade. No cami-
nho, duas linhas de pesquisa foram abandonadas: uma que tratava 
a interdisciplinaridade ora como estratégia metodológica ora como 
desafio epistemológico e outra que se interessava pela teoria social e 
cultura contemporânea. No final, o que se desenha é um quadro de 
incertezas e muita instabilidade, com redefinições quase contínuas de 
agendas de pesquisa, como se as linhas se adaptassem às reorienta-
ções de seus componentes ao invés desses últimos remodelarem suas 
investigações ao interesse coletivo e comum. Era como se o fio que 
nos une fosse reinventado a cada escrutínio oficial e nossa reação à 
bordoada avaliativa fosse sempre a mesma: integrávamos, mas não 
pertencíamos à comunidade, pois éramos outsiders tentando argu-
mentar contra o pensamento hegemônico. Rumble Fish, em imagem 
cinematográfica.

No fundo, ambos os movimentos – supressão de uma linha de 
pesquisa e fusão de duas outras – não decorriam da adoção de uma 
lógica de reorganização, mas seriam, respectivamente, fruto de uma 
inanição acadêmica e de um rearranjo docente. Restou assim frustra-
do o debate que propunha repensar as linhas de pesquisa do PPGSD 
em torno de um tema comum, ou seja, a conflitualidade social. Em 
outras palavras, a diversidade das linhas não esconderia um ponto de 
partida comum, que diz respeito ao exame da conflitualidade social e 
sua gestão pela sociedade. Nesse sentido, a gestão do trabalho seria o 
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elemento aglutinador da linha “Acesso à justiça, relações de trabalho, 
direitos sociais e instituições”, cuja existência está relacionada com 
a própria origem do programa. Por sua vez, a gestão ambiental (e 
toda a complexidade que ela engendra) seria a base da linha “Confli-
tos socioambientais, rurais e urbanos”, da mesma forma que a gestão 
global alavanca a linha “Direitos Humanos e governança global”. Por 
fim, a gestão da violência está na raiz da linha “Administração insti-
tucional de conflitos e políticas de segurança pública”. Com efeito, 
quatros unidades de gestão: trabalho, meio-ambiente, mundo e vio-
lência, que sugerem uma unidade e uma convergência de abordagem 
que contribuiria decisivamente para que o PPGSD consolidasse uma 
identidade institucional.

Mas essa é, contudo, uma história de oportunidades desperdiçadas. 
Nenhuma mudança conseguiu ir além da reorganização cosmética do 
aparato institucional. Nenhuma discussão consistente foi entabulada, 
resumindo-se a alegria da vitória à certeza de haver empurrado para 
um momento futuro o confronto com a institucionalidade da avalia-
ção. De fato, não aproveitamos nenhum dos momentos de ruído pro-
porcionados pelo sistema de avaliação – a recomendação de realoca-
ção na área de direito em 2004; a rejeição do primeiro APCN do curso 
de doutorado em 2008; a queda no conceito do programa em 2010; 
e a recomendação de descredenciamento do curso de doutorado em 
2017 – para dar cabo da arquitetura institucional que forjara as linhas 
de pesquisa como tribos acadêmicas e reorganizar nossa agenda co-
letiva para produzir uma identidade institucional. Ao cabo, a lógica 
prevalecente sempre foi a de que o futuro pode esperar.

Enquanto o futuro não veio, naveguei entre as linhas originais do 
PPGSD, sem jamais me aproximar das linhas agregadas ao longo do 
tempo. Na linha de pesquisa sobre trabalho e exclusão social éramos 
um grupo pequeno: André Laino, Joaquim Leonel de Rezende Alvim 
e Marília Salles Falci Medeiros, além de mim mesmo. Nossa produ-
ção era dispersa, sem uma identidade coletiva. Nesse período, com 
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Rezende Alvim escrevi a trilogia de artigos sobre vínculo empregatí-
cio de pastores evangélicos com integração de alunos de graduação, 
mas sem qualquer participação discente do PPGSD. No fundo, nosso 
elemento aglutinador eram as transformações em curso no mundo 
do trabalho e, nesse sentido, a maior parte das dissertações por mim 
orientadas durante o primeiro ciclo avaliativo (1999-2003) se debru-
çou sobre essa temática, conforme indicado na tabela II, cuja última 
coluna sugere uma qualificação arbitrária de agenda de pesquisa com 
o propósito de indicar como cada dissertação ou tese se aproximaria 
de meus interesses científicos pessoais. Com as aposentadorias de An-
dré Laino e Marília Medeiros, a linha manteve-se, essencialmente, por 
conta da incorporação do professor Luis Antonio Cardoso da Silva e 
de egressos do próprio PPGSD: Ivan da Costa Alemão Ferreira e Car-
la Appollinário de Castro.
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TABELA II ORIENTAÇÕES NO PPGSD
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TABELA II ORIENTAÇÕES NO PPGSD (Cont.)
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TABELA II ORIENTAÇÕES NO PPGSD (Cont.)
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Quando tem início o segundo ciclo avaliativo (2004-2006), embora 
eu permaneça como integrante da linha, a aprovação de um convênio 
Capes–Cofecub com a Universidade de Montpellier I (França), cuja 
coordenação era por mim efetuada junto com meu antigo orienta-
dor de doutorado, professor Michel Miaille, direciona todas minhas 
orientações para o eixo temático da cooperação, ou seja, “Cidadania 
e Identidade”. Como desdobramento dessa empreitada coletiva, Fer-
nando de Castro Fontainha e Pedro Heitor Barros Geraldo, depois de 
concluírem suas dissertações comigo, trilham o caminho do douto-
rado pleno em Montpellier. Enquanto eles seguem por lá, meus in-
teresses são, de forma substantiva, canalizados para uma sociologia 
do poder judiciário, que se torna doravante a temática agregadora de 
minhas atividades de ensino e pesquisa no PPGSD. É o que explica 
minha migração para a outra linha de pesquisa original do programa, 
cujo elemento de aglutinação deixara, contudo, de ser cidadania, por-
quanto ela fora substituída pela preocupação com o acesso à justiça. 
Encontrei ali um abrigo seguro, sem que isso, entretanto, significasse 
que uma identidade coletiva estivesse sendo forjada entre seus com-
ponentes. No espírito federativo das linhas de pesquisa, o que nos as-
sociava era uma espécie de interesse comum por uma área temática, 
que, apesar das diferentes gramáticas de seus integrantes, uma vez 
institucionalizada, nos permitia funcionar como uma pequena tribo 
acadêmica.

Meu regresso à linha de pesquisa sobre trabalho não é fruto de 
uma conversão de agenda de pesquisa pessoal, mas decorrência de 
divergências federativas no interior da tribo engajada no debate sobre 
acesso à justiça. De fato, malgrado o interesse científico comum, a 
ausência de uma agenda coletiva havia nos transformado em com-
petidores brigando por recursos escassos no interior de nossa peque-
na comunidade e, obviamente, ninguém sai incólume desse tipo de 
concorrência. O fio frágil que nos unia havia sido tensionado de tal 
forma que qualquer movimento abrupto poderia importar em sua 
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ruptura. Não que isso seja estranho aos programas de pós-graduação 
existentes no Brasil, onde participação em outros programas (docen-
tes duplicados/triplicados), mudanças de linha, captura de linhas de 
fomento, enfim, agendas individuais prevalecem sobre construções 
coletivas. Mas, a tensão excessiva havia resultado em um esgarçamen-
to das relações pessoais, cuja preservação, estava convencido, seria 
obtida mediante minha migração para outra linha. Mas eu apenas 
voltei, voltei agora pra ficar/Porque aqui, aqui é meu lugar/Eu voltei pras 
coisas que eu deixei/Eu voltei para a linha de trabalho, que não tardaria 
a abandonar a discussão sobre exclusão social.

De fato, mesmo antes do choque avaliativo de 2017, a linha já ha-
via se reorganizado em torno dos elementos: relações de trabalho, 
direitos sociais e instituições, sem que muita clareza houvesse sobre 
o sentido de suas articulações. Na verdade, na descrição da linha, es-
sas três dimensões se imbricavam em uma espécie de encadeamento 
perfeito: (a) presentes em teorizações e estratégias sociopolíticas di-
ferenciadas, (b) elas estruturam múltiplas construções e, por via de 
consequência, (c) emprestam sentido às ações de seus atores. Mas é 
uma sequência que não diz nada sobre seu conteúdo e que poderia 
ser emprestada para diversos outros campos. No fundo, é uma pla-
titude que nada diz e carece da necessária argamassa para produzir 
uma identidade coletiva.

Depois do choque avaliativo, as duas linhas originais do programa 
fundiram-se, reagrupando doravante quatro elementos: acesso à jus-
tiça, relações de trabalho, direitos sociais e instituições. Entretanto, a 
ementa da linha inscrita no edital do processo seletivo de 2020 indi-
ca que a fusão nada mais foi do que uma justaposição, exatamente o 
mesmo pecado apontado por Edson Fachin vinte anos atrás quando 
desenhávamos a proposta original do PPGSD. Assim, no edital fala-se 
em exame da qualidade da prestação jurisdicional brasileira e na cons-
trução de uma cidadania processual independente do poder público 
através de meios alternativos de resolução de conflitos. Eis o campo da 
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acrescida temática do acesso à justiça. Entretanto, isso não se articula 
com os itens remanescentes, cuja descrição reproduz a mesma platitu-
de precedente. Em resumo, o elo entre as duas linhas amalgamadas é 
uma soma em que o todo não é o resultado da adição das partes.

É urgente pensarmos em uma articulação que produza uma iden-
tidade coletiva, que nos reúna como grupo acadêmico e que não seja 
uma mera justaposição federativa para reivindicar um espaço para 
chamar de nosso. “Cidadania, trabalho e acesso à justiça” ou simples-
mente “acesso à justiça e instituições do trabalho” são pistas possíveis, 
mas que necessitariam ser buriladas para construção de uma agenda 
coletiva de pesquisa. A articulação desses três ou dois aspectos possi-
bilitaria estruturar, ao menos, dois projetos coletivos de investigação 
envolvendo, de uma banda, acesso à justiça e litigiosidade social e, 
de outra banda, instituições do trabalho e regimes de solidariedade. 
Naquele, incorporar litigiosidade social é essencial para pensar o con-
flito como força-motriz social e ir além da jurisdição estatal como seu 
mecanismo exclusivo de resolução, abrindo assim a investigação para 
aspectos que versem sobre: (a) jurisdição e litigiosidade no Brasil, (b) 
ética e ideologia jurídica, (c) conflitos de poderes e estabilidade ins-
titucional, e (d) meios alternativos de resolução de conflitos. No úl-
timo, a referência aos regimes de solidariedade é fundamental para 
entendermos o significado do trabalho na sociedade, seu impacto na 
sociabilidade e sua importância para a organização social. Compreen-
der essas diferentes dimensões é algo que pode ser, em seguida, desen-
volvido em torno de quatro aspectos: (e) trabalho e memória social, 
(f ) trabalho e gênero, (g) democracia, novos populismos e regulação 
do trabalho, e (h) litigiosidade trabalhista coletiva e individual.

O momento não é, todavia, fácil. Estamos em meio a uma pan-
demia que desajustou boa parte dos nossos arranjos de vida. Nossos 
mundos privado e profissional misturaram-se em um único ambien-
te, com tarefas sobrepostas que mitigaram tanto as demarcações es-
paciais quanto temporais. Nossos campos de pesquisa tornaram-se 
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refratários à investigação empírica que, por conta do risco da circula-
ção, vê suas possibilidades de realização reduzidas. Como consequên-
cia do distanciamento social, nossas aulas migraram para o virtual. 
No final das contas, perdi a conta das plataformas digitais com que 
tive que me familiarizar nesses meses pandêmicos: Lifesize, Meet, 
Slack, Teams, Webex, Zoom, além de reavivar Skype e ampliar o uso 
do WhatsApp. O confinamento que, brincando com o título do clás-
sico livro de Xavier de Maistre, propiciaria uma viagem ao redor de meu 
quarto, terminou por enquadrar o mundo em uma excursão por detrás 
da minha tela. Logo quando estaríamos celebrando duas décadas de 
PPGSD, comemorando vinte anos de nosso primeiro processo seleti-
vo. Mas não houve festa, como há cinco anos.

Na comemoração de seus quinze anos, a celebração veio embru-
lhada com a expectativa da rodada de avaliação institucional que se 
avizinhava. Entre nós, imperava a certeza de uma melhoria que fa-
ria nosso conceito subir. Havíamos trabalhado para isso, estávamos 
convencidos. Organizamos o V Encontro de Pesquisa Empírica em 
Direito (V EPED), no Rio de Janeiro, em agosto de 2015, e nele incluí-
mos um painel de autocelebração. Dois dos atuais membros da linha 
de pesquisa estavam na mesa que discutia a trajetória do programa e 
os sentidos da interdisciplinaridade. Marcelo Pereira de Mello, com 
pitadas de humor rebuscado e sem se preocupar em florear nosso per-
curso institucional, evidenciava que a interdisciplinaridade, às vezes, 
é mera questão de conveniência, é fruto do acaso. Por sua vez, Re-
zende Alvim sugeria que não teríamos mais inimigos contra quem 
produzirmos saber (crítico) e, pior, o conhecimento interdisciplinar 
teria deixado de ser transgressor, pois fora domesticado pelas amarras 
acadêmicas disciplinares. Em apertada síntese, foi como se ele nos dis-
sesse que tínhamos envelhecido e fôramos enquadrados. Na verdade, 
há aqui um erro de análise, já que seguimos resistindo, empunhan-
do a transgressão como bandeira e, enquanto permitirem, formando 
quadros para a universidade brasileira.
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Ao longo de duas décadas, orientei oito teses e 22 dissertações, que 
resultaram em 27 egressos, dos quais treze entabularam uma carreira 
docente, majoritariamente em instituições federais públicas. Alguns 
ainda estão em processo de formação, cursando seu doutorado, en-
quanto outros se dedicaram a diferentes carreiras jurídicas: advocacia, 
inspeção do trabalho, Ministério Público do Trabalho. Houve quem 
se tornasse empresária, mas há também quem tenha feito uma com-
pleta e total reconversão profissional para virar artista plástica. Dis-
persos, todos eles trouxeram uma importante renovação para a con-
solidação de uma perspectiva interdisciplinar nas ciências humanas e 
sociais, ampliando as possibilidades de reflexão em torno de temáticas 
esquecidas, pautadas por uma abordagem não dogmática. Eles são o 
meu legado. Produzi algum conhecimento, mas ele provavelmente 
ficará empoeirado em alguma prateleira obscura de uma biblioteca 
ou sendo revendido em algum sebo virtual. Não fui interventor ou 
engenheiro social, mas fiz da formação de quadros minha herança. 
Oxalá isso ajude a universidade brasileira.

Rio de Janeiro, outubro de 2020
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IDAS E VINDAS: UM OLHAR 
PARA TRAJETÓRIAS PESSOAIS E 
INSTITUCIONAIS DE PESQUISA

Joaquim Leonel de Rezende Alvim1

Diante da proposta feita por dois colegas da linha de pesquisa “Aces-
so à Justiça, Relações de Trabalho, Direitos Sociais e Instituições” do 
Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade 
Federal Fluminense (PPGSD/UFF), assumida pela linha como uma 
empreitada coletiva, para produzir um livro composto com ensaios 
dos seus respectivos integrantes com a visão de cada um sobre a tra-
jetória institucional e estrutura da linha no PPGSD, bem como a vi-
vência e reflexão sobre tal trajetória e organização, sendo tal proposta 
sinalizada como ilustrativa de um formato de ensaio, sem uma pre-
tensão acadêmica mais “formatada” (citações, notas de pé de página, 
mobilizações e problematizações de conceitos etc.), me deparei com 
alguns desafios que moldaram o presente texto. Mesmo que dialogan-
do entre eles, entendo agora, ao pensar a proposta colocada e escre-
ver o texto, que me deparei com dois tipos de desafio.

O primeiro desafio foi relacionado à posição de fala entendida 
como “estilo” já que, durante todo o meu processo de socialização 
na academia, criei o hábito de escrever textos na 1ª pessoa do plural 
de forma a me colocar como parte integrante de um grupo no qual 

1. Professor Titular de Teoria do Direito do Departamento de Direito Público da Faculdade de 
Direito, do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) e do Programa de Pós-
-graduação em Direitos, Inovações e Negócios (PPGDIN) da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Líder do NUTEAP/UFF (www.nuteap.uff.br). E-mail: joaquimleonelalvim@id.uff.br
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me reconhecia identitariamente como um “nós” ilustrativo de uma 
“comunidade” de pesquisadores. Sendo o “exercício” de reflexão pro-
posto relacionado ao processo de constituição de um “nós” enquan-
to linha de pesquisa, me pareceu sem sentido escrever como na 1ª 
pessoa do plural pois o interesse se voltou muito mais para a forma 
como esse “nós” pode aparecer, ou seja, como eu vivenciei processos 
e interações constitutivas (mas também condicionadas) da linha de 
pesquisa. Nesse sentido me deparei com algo pouco familiar no estilo 
que adotei ao longo da minha vida acadêmica em termos de elabora-
ção de textos: o “eu” da 1ª pessoa do singular.

O segundo desfio foi relacionado ao estilo de ensaio, deixando de 
lado o estilo e o registro próprio aos textos acadêmicos no qual fui 
socializado e no qual escrevo desde 1989, quando ingressei no mes-
trado de Teoria do Estado e Direito Constitucional da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), passando pelo rigor 
acadêmico de um pensamento “cartesiano” presente no doutorado 
em Ciência Política da Universidade de Montpellier (França) e poste-
riormente, em todos os textos, artigos, capítulos de livros e livros que 
escrevi, bem como bancas que participei em diferentes níveis (traba-
lhos de conclusão de graduação, mestrado e doutorado; concursos 
para o magistério; comissões de avaliação de projetos de pesquisa 
etc.) analisando sempre os textos a partir do mesmo olhar que dire-
cionava para a redação do meu tipo de texto. São 32 anos pensando 
e escrevendo em um registro no qual tenho hoje uma socialização e 
familiaridade com problematizações, delimitações de objeto, mobili-
zação de argumentos, quadros teóricos, uso de citações e notas de pé 
de página etc. Porém, me dou conta que esse é um registro e um es-
tilo no qual não me exponho enquanto percepção (daí o ocultamento 
da 1ª pessoa), enquanto sentidos e significados por mim construídos 
pois, não obstante muitas vezes ser sensível a entender todo esse uni-
verso como campo de pesquisa presente em interações e percepções 
de mundo por parte daqueles que vivenciam e agem (atores sociais), 
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esse universo se constitui para mim como o “outro” e não como o 
meu universo em termos de estilo e escrita de texto perpassado por 
uma visão de mundo. Na tensão própria e constitutiva da atividade 
do pesquisador tão bem percebida por Pierre Bourdieu no Ofício do 
Sociólogo entre um mundo objetivo existente nas categorias, nos con-
ceitos e numa forma “intelectualizada” (não valorativamente melhor 
evidentemente) de análise e um mundo que existe (subjetivamente) 
nas formas de construção de sentidos e significados que pessoas dão 
para as suas ações no mundo, eu, durante 32 anos, estive na parte do 
mundo objetivo, do “nós” da comunidade de pesquisadores, dos con-
ceitos, das problematizações e não na posição do “eu” dos sentidos, 
significados e percepções, ou seja na 1ª pessoa do singular. A proposta 
do ensaio me leva para esse lugar estranho, não familiar e diferente 
em termos de texto e de posição de fala.

Essas questões me levaram a escrever esse ensaio reconstitutivo 
da minha visão sobre a trajetória da linha sabendo, evidentemente, 
que é um olhar (o meu olhar) dentre outros possíveis que contariam 
essa trajetória de uma outra maneira. Porém, meu objetivo aqui é 
constituir esse fragmento para, cotejado com outras perspectivas, 
contribuir para uma compreensão da trajetória institucional da linha 
de pesquisa “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, Direitos Sociais e 
Instituições” do PPGSD/UFF.

Essa reconstituição tem um lugar de fala que consigo perceber 
agora como um lugar muito especial na minha vida (não somen-
te acadêmica), já que ingressei na Faculdade de Direito da UFF em 
1997 e participei junto com outros colegas do processo de criação do 
PPGSD entre 1997 e 2000, com o reconhecimento pela CAPES e reali-
zação do primeiro processo seletivo e instalação da primeira turma de 
mestrado nesse referido ano de 2000. Essa dimensão da criação (da-
queles que participaram da criação do programa e continuam creden-
ciados no corpo docente temos: Marcelo Mello, Napoleão Miranda, 
Roberto Fragale, Wilson Madeira e eu) foi por mim percebida bem 
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mais tarde, e lembro bem o momento, quando um ex-aluno agora 
integrante do corpo docente do PPGSD se referiu a minha pessoa 
como um dos “founding fathers” do Programa. Aqui tenho a sensação 
narcísica tanto com relação ao funcionamento e importância do Pro-
grama no campo interdisciplinar do direito e da sociologia, quanto 
com relação à formação de novos “quadros” acadêmicos.

Nesse sentido, a história que conto aqui não poderia ser outra que 
não uma história afetiva, que poderia ser contada de uma outra forma 
dependendo do olhar e do sentido e significado constituído autore-
ferencialmente por esse olhar. Luhmannianamente falando, existem 
tantas histórias da trajetória da linha de pesquisa “Acesso à Justiça, Re-
lações de Trabalho, Direitos Sociais e Instituições” do PPGSD/UFF 
quanto forem os sistemas (psíquicos) de observação dessa trajetória, 
ou, dito de outra forma, não existe uma trajetória externa ao sistema 
de observação como uma realidade em si, existem tantas “realidades” 
da trajetória quanto forem esses sistemas de observação.

O PPGSD foi uma construção conjunta na Universidade Federal 
Fluminense (UFF) entre o Departamento de Direito Público da Fa-
culdade de Direito e o Departamento de Ciências Sociais do Instituto 
de Ciências Humanas e Filosofia, envolvendo todo um processo de 
aproximação, discussão, formulação de projetos, submissão da pro-
posta realização de reuniões com avaliadores da Capes etc. que durou 
alguns anos na segunda metade da década de 90 do século passado, 
tendo o programa sido reconhecido pela CAPES e tendo a sua pri-
meira turma criada, como dito anteriormente, no ano de 2000. Eu 
participei desse processo desde a sua elaboração. Lembro que as mo-
tivações e justificativas centrais para a minha contratação, em 1997, 
como professor visitante, pela Diretora da Faculdade de Direito (Ma-
ria Arair Pinto Paiva foi uma diretora comprometida com a mudan-
ça do curso de direito no sentido das linhas sinalizadas pela Portaria 
1886/94 - que menciono a seguir - e politicamente fundamental para 
um processo de valorização da pesquisa e do pensamento crítico na 
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Faculdade nesse período) foram relacionadas à participação na cria-
ção do PPGSD (inicialmente em nível de mestrado) e à participação 
na implementação da reforma curricular na graduação decorrente do 
início da vigência (1997) da Portaria 1886/94 do MEC que alterava 
substancialmente a regulamentação dos conteúdos obrigatórios e a 
organização dos cursos de direito até então normatizados pela Reso-
lução 03/72 do CFE.

Posteriormente, em 1998, foram abertos concursos para profes-
sor adjunto da Faculdade de Direito, com vagas que foram objeto de 
“disputas” em termos de distribuição em função de argumentos e jus-
tificativas racionais para fundamentar o pedido (sendo mobilizados 
basicamente os mesmos argumentos anteriormente citados juntos 
às instâncias competentes da UFF) e três professores fundadores do 
PPGSD (lembrando – como dito anteriormente – e remetendo ao 
processo de construção identitária e diferenciação em termos de sta-
tus no programa: os – dentre outros – “founding fathers”) ingressam na 
UFF nesse concurso: Roberto Fragale, Wilson Madeira e eu.

Pensando nesse processo de reconstituição dessa trajetória pelo 
meu olhar, acho interessante notar que, das quatro linhas de pesqui-
sa atuais do PPGSD (1 - “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, Di-
reitos Sociais e Instituições”; 2 - “Humanidades, Políticas Públicas e 
Desigualdades”; 3 - “Conflitos Socioambientais, Rurais e Urbanos” e 
4 - “Políticas de Segurança Pública e Administração Institucional de 
Conflitos”) a linha de “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, Direi-
tos Sociais e Instituições” é a única que esteve presente, como temá-
tica abordada, desde o início do funcionamento do Programa que 
contava somente com duas linhas: 1) Trabalho e Exclusão Social e 
2) Cidadania e Crítica das Instituições Político-Jurídicas. Essas duas 
linhas iniciais do Programa tiveram uma trajetória própria e refor-
mulações ao longo desses 21 anos de existência do PPGSD, tanto na 
sua terminologia, como nos seus integrantes e objetos de estudo. 
Para simplificar, posso afirmar que o tema do “trabalho” e o tema do 
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“acesso à justiça (pelo viés da cidadania) e instituições” sempre estive-
ram presentes separadamente em linhas próprias e, a partir do ano de 
2017, tivemos a última reformulação (feita em 2017 e implementada 
no processo seletivo posterior – 2018 – da reformulação) das linhas 
de pesquisa no PPGSD que colocou, numa mesma linha, esses temas 
que foram constitutivos das linhas do Programa desde o seu início.

Fico com a sensação que temos então “processos” de construção 
das linhas de pesquisa que se cruzam e me remetem, nesse sentido, 
para dois momentos: (1) a minha participação nos elementos de dife-
renciação em termos da linha de pesquisa da qual faço originalmente 
parte desde a criação do PPGSD (Trabalho e Exclusão Social), mas 
também o sentido da relação dessa linha com a outra linha constitu-
tiva do Programa na sua criação (Cidadania e Crítica das Instituições 
Político-Jurídicas) e a (2) minha participação no processo de unifica-
ção das linhas/temas do “trabalho” e do “acesso à justiça (pelo viés 
da cidadania) e instituições” na linha de “Acesso à Justiça, Relações 
de Trabalho, Direitos Sociais e Instituições”. São dois momentos que, 
para fins de construção dessa história afetiva, estou diferenciando em 
partes diferentes, mostrando que mesmo num ensaio, a forma car-
tesiana de construção de um plano em duas partes está impregnada 
na minha relação com o texto e com a forma como escrevo. Porém, 
como disse anteriormente, querendo sair desse lugar conhecido do 
meu texto, vou além dessa construção em duas partes acrescentando 
um terceiro momento expressando o meu desejo. Vamos aos 3 (três) 
momentos então...

MOMENTO 1: as idas (linhas constitutivas)
Com relação ao primeiro momento, meu recurso em termos de 

memória e lembrança foi de revisitar aquilo que talvez tenha sido o 
marco inicial (para o meu olhar) de pensar essas questões e temáticas 
em termos de linha de pesquisa: o Simpósio organizado pela Faculda-
de de Direito nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 1997 que foi objeto 
de transcrição (foi mantido o texto a partir da forma oral – palestra, 
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debates etc) e publicação pela Editora da UFF com as seguintes refe-
rências PAIVA, Maria Arair Pinto; ALVIM, Joaquim Leonel de Rezen-
de; FRAGALE FILHO, Roberto (organizadores). Trabalho e Cidadania 
no Debate Contemporâneo do Direito. Niterói: EdUFF, 1997.

O meu interesse aqui é sobretudo resgatar os elementos presentes 
na apresentação do livro (única parte escrita como texto e não transcri-
ção da forma oral do Simpósio) feita pelos organizadores da obra acima 
citados: Arair, Roberto e eu. Nessa apresentação aparecem duas noções 
recorrentes na trajetória do Programa que, evidentemente, se desdo-
bram também na forma como podemos conceber as linhas de pesqui-
sa, suas formas de trabalhar e pensar os seus objetos etc. São as noções 
de interdisciplinaridade e abordagem crítica (p.5 do texto).

Eu diria que a primeira noção (interdisciplinaridade) foi (e conti-
nua sendo) uma referência objeto de debate (fizemos ao longo da tra-
jetória do programa encontros específicos voltados para essa discus-
são) e construção (sempre inacabada) no programa que faz parte do 
processo de formação da própria identidade do PPGSD envolvendo 
essa “relação” entre direito e sociologia. No sentido de problematizar 
essa relação é que eu escrevi, por exemplo, 4 anos depois de 1997, 
a apresentação de outra obra coletiva do PPGSD organizada pelo 
Marcelo Mello (Justiça e Sociedade: temas e perspectivas. São Paulo: LTr, 
2001). Eu entendo que não somos um programa “disciplinar” (den-
tro daquilo que podemos entender como um campo com conteúdos 
estabelecidos e socializados numa comunidade de pesquisadores) em 
sociologia do direito, mas sim um programa “interdisciplinar” cons-
truído no diálogo (ou seja, entre) a sociologia e o direito. Evidente 
que temas específicos da sociologia do direito possuem proximidades 
e imbricações com temas presentes no campo de pesquisa do PPGSD, 
porém não temos a mesma forma de abordagem, nem constituímos 
um mesmo campo de interações “acadêmicas”.

Na minha leitura, a segunda noção (abordagem crítica) presente 
em 1997, tem muito mais uma relação com um dos dois campos que 
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buscavam essa construção interdisciplinar comum: o campo do direi-
to. Durante muito tempo, o campo dos estudos e o campo da pesqui-
sa do direito esteve (simplificando o raciocínio) organizado de forma 
a conceber o “conhecimento” do direito como um conhecimento 
normativista, tecnicista e legalista do “jurídico” cujo padrão central 
de abordagem era meramente descritivo (e não problematizante e de-
monstrativo) desse universo, com consequências em termos da cons-
tituição desse conhecimento com base numa “neutralidade” da posi-
ção de fala, bem como da pesquisa com base na forma “parecerista”. 
Portanto, essa referência da crítica era, na época, muito mobilizada 
no campo do direito em função (dentre outras variáveis) das mudan-
ças sinalizadas pela citada Portaria 1886/94, porém algo absolutamen-
te usual e corrente (e não uma novidade) no campo da sociologia.

Além dessas noções, o texto de apresentação remete a organiza-
ção do Simpósio em 1997 ao projeto de pós-graduação stricto sensu 
“cujas linhas de pesquisa correspondem ao trabalho e à cidadania, ca-
tegorias estas que vêm sendo rediscutidas no âmbito das Ciências So-
ciais e que estão intensamente presentes nas recentes transformações 
do Estado-nação e da economia” (p.3). Eu achei interessante perceber 
que, não obstante termos duas linhas “separadas” e constitutivas do 
programa, vamos (Arair, Roberto e eu) construir um texto (tanto na 
maneira de apresentar o debate sobre trabalho e cidadania, como nos 
temas dos painéis constitutivos dos três dias do Simpósio), que tran-
sita muito mais nas aproximações, vínculos e imbricações entre essas 
duas referências (trabalho e cidadania) do que nas especificidades, se-
parações e delimitações entre elas. Essa percepção da leitura me levou 
a pensar que, mesmo com duas linhas de pesquisa “separadas” (mas 
sempre presentes) ao longo da trajetória programa, a sua unificação 
(como dito anteriormente) a partir de 2017 tem algum tipo de lastro 
e coerência com a própria história (tal qual eu percebo) do PPGSD. 
Relacionar trabalho e cidadania às transformações do Estado-nação 
e economia na época já sinaliza para essa perspectiva de elementos 
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comuns a partir dos quais essas referências vão se constituir como 
objeto de pesquisa (e seus desdobramentos) no âmbito do programa.

Essa forma de abordagem que estou rememorando aqui, trazendo 
esses cruzamentos constitutivos de um universo de problematizações 
e construção de objetos comuns entre essas noções (trabalho e cida-
dania) centrais na constituição de cada uma das linhas (1 - Trabalho e 
Exclusão Social e 2 - Cidadania e Crítica das Instituições Político-Jurí-
dicas) se faz presente em outra passagens da apresentação, como por 
exemplo quando desenvolvemos que: “Com efeito, vemos surgir hoje 
novos paradigmas explicativos das transformações contemporâneas 
do <<mundo do trabalho>>, cujos reflexos são sentidos, de forma 
latente, no âmbito da cidadania, porquanto esta última se construiria, 
de forma plena, a partir de uma eventual inserção no primeiro” (pp. 
5/6). Nesse período tínhamos todo um debate sobre essas relações 
que dialogavam com autores que problematizavam (não sem uma sé-
rie de problemas) esse vínculo entre cidadania e trabalho. Fazemos 
(Arair, Roberto e eu) menção na apresentação aos textos de Alain 
Touraine (“Face à l´exclusion” in: Roman, Joël (dir) Citoyenneté et ur-
banité. Paris: Esprit, 1991; artigo esse que eu traduziria para publicar 
no segundo número da Plúrima - Revista da Faculdade de Direito em 
1999, ou seja, um ano antes da criação do PPGSD); Claus Offe (“Tra-
balho como categoria sociológica fundamental?” In: Trabalho e Socie-
dade. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1989) e Pierre Rosanvallon 
(La nouvelle question sociale. Paris: Seuil, 1995; publicado 3 anos depois 
também em português como A nova questão social. Brasília: Instituto 
Teotônio Vilela, 1998) por exemplo.

Esse quadro da década de 90 do século XX era ainda acompanhado 
de uma valorização da importância do estudo do direito no campo 
das Ciências Humanas e Sociais, como atestávamos à época a par-
tir da obra organizada por Pierre Bouretz (La force du droit: panorama 
des débats contemporains. Paris: esprit, 1991). Nesse sentido, entendo 
que esse momento é ilustrativo da trajetória do PPGSD nesses dois 
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campos temáticos (trabalho e cidadania) presentes na estrutura das 
duas linhas de pesquisa que deram origem ao programa (1 - Traba-
lho e Exclusão Social e 2 - Cidadania e Crítica das Instituições Políti-
co-Jurídicas) e que sempre estiveram presentes nas suas reorganiza-
ções posteriores até chegar ao formato atual. Essa trajetória não foi 
somente de duas linhas estruturalmente e tematicamente separadas, 
mas, como percebi e rememorei anteriormente dialogando com o 
Simpósio de 1997, foi a trajetória de diálogos e aproximações em tor-
no de abordagens comuns desses dois campos temáticos. Portanto, 
aquilo que envolveu a fusão em 1997 dessas duas linhas de pesquisa 
numa única linha dentro da organização do PPGSD, ilustra, na minha 
leitura, algo que já era trabalhado e presente (em alguns momentos 
de forma explícita, em outros nem tanto) desde o início da constru-
ção do programa.

MOMENTO 2: as vindas ( junção das linhas)
Entendo que pensar esse processo de aproximação significa pen-

sar uma série de variáveis como modo de funcionamento dos gru-
pos participantes da linha, forma de conceber a pesquisa, métodos, 
objetos etc. Nos limites desse ponto específico do ensaio, estou me 
propondo a abordar essa múltiplas variáveis a partir de algo que, 
num primeiro momento, pode até ser considerado como algo não 
tão representativo do processo de construção da linha (enquanto 
unificação das duas temáticas/linhas originárias do programa) e das 
nossas práticas enquanto pesquisadores debruçados sobre temas, 
objetos, funcionamento de grupos de pesquisa etc. Esse algo que 
pode ser compreendido como “formalmente estranho” como pista 
de reflexão que me proponho a fazer é a ementa atual da linha. Des-
sa forma, faço um salto do momento relacionado ao ano de 1997 
para o momento relacionado ao ano de 2017, ou seja, um salto de 
20 anos. A ementa hoje formalmente presente na linha de pesquisa, 
tendo ela sido divulgada nos editais de seleção dos anos de 2018, 
2019 e 2020 é a seguinte:
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Ementa - Partindo-se da premissa de que a busca de um fim justo 
pressupõe a construção de um meio justo, examina-se a qualidade da 
prestação jurisdicional brasileira sob o enfoque do modelo constitu-
cional de processo nas esferas administrativa e judicial, privilegian-
do-se o debate das contradições entre direitos individuais e direitos 
coletivos, o conflito de poderes envolvendo a efetivação de direitos 
fundamentais no campo das reformas processuais civis. Paralelamen-
te ao aperfeiçoamento das práticas processuais no âmbito das insti-
tuições públicas (Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia 
Pública etc.), propõe-se a construção de uma cidadania processual 
independente do Poder Público através de meios alternativos de re-
solução de conflitos. Somado a isto, consideram-se que as articula-
ções entre instituições, direitos sociais e relações de trabalho estão 
presentes em teorizações e estratégias sociopolíticas diferenciadas 
que disputam construções múltiplas (políticas, jurídicas, sociais etc.) 
buscando uma organicidade (sentido) para essas ações (falas e atos). 
As configurações assumidas pelas instituições, direitos sociais e rela-
ções de trabalho bem como suas articulações são objeto de estudo da 
presente linha de pesquisa voltada para questões teóricas e empíricas 
desse universo de maneira a analisar as opções conceituais e materiais 
que se apresentam no mundo contemporâneo.

Evidentemente a ementa não necessariamente diz tudo sobre as 
atividades, práticas e objetos dos integrantes da linha de pesquisa, po-
rém entendo que ela é uma variável (dentre outras) ilustrativa, so-
bretudo quando olhada pela perspectiva de um dos seus integrantes, 
de um processo de pensar coletivo ou de justaposição de temas. Eu 
entendo essa forma de colocar a questão (uso da ementa como indi-
cativo de um pensar coletivo ou de uma justaposição de temas) me 
ajuda não como uma perfeita descrição das nossas (e consequente-
mente da minha) vivências e práticas no programa, pois a realidade é 
muito mais complexa do que uma estrutura binária e dicotômica de 
posições, mas sim como uma sinalização do atual estado do trabalho 
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de reflexão da linha (portanto, dos seus integrantes) a partir de dife-
rentes posições possíveis nessa polarização entre reflexão coletiva x 
justaposição de temas.

Nesse sentido, eu fico com a sensação que algo da empreitada co-
letiva na reflexão sobre os temas do trabalho e da cidadania, presente 
em 1997, se perdeu ao longo da trajetória dessas temáticas no progra-
ma e que a unificação dos temas numa única linha de pesquisa ilus-
tra uma justaposição formal sem densidade de debate coletivo. Com 
relação a maneira como estou colocando o problema, duas questões 
aqui me parecem importante para aquilo que gostaria de provocar 
nos colegas e em mim mesmo a partir desse ensaio. A primeira ques-
tão é olhar para esse problema sem me levar por um saudosismo nar-
císico dos tempos iniciais do PPGSD e da (minha) importância (narcí-
sica) dos founding fathers, como se tivéssemos, enquanto programa e/
ou participantes da linha de pesquisa, que “resgatar” algo. A segunda 
questão é que, em função da minha posição (voltando talvez contra-
ditoriamente à questão dos founding fathers) no programa e do meu 
afeto por ele, acho que (e quero) podemos construir uma identidade 
dentro da nossa linha, sendo esse exercício proposto a partir da ques-
tão (o que fazer em termos de verba para uma publicação da linha?) 
que enfrentamos recentemente e que me fez estar aqui escrevendo 
esse texto ilustrativo (talvez) do início de uma nova empreitada coleti-
va dentro do programa.

Eu entendo que o saudosismo narcísico leva para uma posição de 
imobilismo, ocultando que um programa de pós-graduação e suas 
linhas de pesquisa são decorrentes das posições, trajetórias e práti-
cas nunca dadas (evidentemente) de uma vez por todas e sempre em 
constante construção e transformação. Evidente (porém isso tem 
consequências práticas e emocionais significativas) que isso não é ne-
nhuma novidade.

Nesse sentido, a reunião da linha de pesquisa definiu que (a) esta-
ríamos direcionando a verba da publicação para produzir uma obra 
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coletiva (e não privilegiando artigos “individuais” ou livros “indivi-
duais”) e que (b) estaríamos circulando previamente esses textos en-
tre os membros da linha para debatermos nossas ideias (lastreadas 
nos nossos ensaios) e gravando essa reunião para aproveitar esse de-
bate e (possivelmente) usar na publicação também. Eu fico (animado 
e feliz) com a sensação de que o pontapé inicial foi (novamente) dado 
e finalizo esse ensaio como o meu desejo expresso numa poesia.

MOMENTO 3: idas e vindas
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Anexo 1 - Orientações Concluídas no PPGSD/UFF

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS – JOAQUIM LEONEL DE REZENDE ALVIM



41

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS – JOAQUIM LEONEL DE REZENDE ALVIM (Cont.)
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ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS – JOAQUIM LEONEL DE REZENDE ALVIM (Cont.)
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“I” DE INSTITUIÇÕES

João Pedro Pádua

I.

“Instituições contam”, tradução do Inglês institutions matter é um 
axioma de uma influente escola de pensamento na interseção en-
tre ciência política, história e economia chamada institucionalismo 
(NORTH, 1991; PILATTI, 2006).

A linha de pesquisa em Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, 
Direitos Sociais e Instituições (AJRTDSI) no Programa de Pós-Gra-
duação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD/UFF) é, ao mesmo tempo, um resultado disso e um conti-
nuador dessa proposição fundante.

Em primeiro lugar, porque tem “Instituições” no seu título. Em 
segundo lugar, porque a própria fundação da linha, com esse título 
e com a composição de professore/as permanentes que tem hoje é 
resultado de arranjos institucionais e de como eles se relacionam com 
as pessoas envolvidas.

A necessidade da existência de linhas de pesquisa em um programa 
de pós-graduação é o resultado de instituições. Regulamentos admi-
nistrativos da Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior 
(CAPES), que por sua vez regulamentam aspectos da pós-graduação 
delineados na Lei n.º 9.394/1996, que por sua vez é regulamentada 
pelo Decreto n.º 9.235/2017, quanto ao ensino superior. Ao mesmo 
tempo, essa linha de pesquisa cria um enquadramento institucional 
a partir do qual diferentes professore/as, pesquisadore/as, candida-
to/as e aluno/as se dividem em conjuntos, orientam seus trabalhos, 
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interagem entre si e com outros grupos de pares, por sua vez enqua-
drados institucionalmente de uma ou de outra maneira.

Ao refletir sobre a AJRTDSI e como seus membros chegaram a 
compor tal linha, esse ensaio procurará enfatizar o papel que essa sin-
gela letra que fecha a sigla e a palavra que ela representa podem ser 
aspectos simbólicos e negligenciados da pesquisa em direito e ciências 
sociais.

II.

Especialmente após o segundo pós-Guerra e impressionado pelo hor-
ror do Nazifascismo e da Solução Final, o mundo do direito parece 
ter dado uma guinada no seu foco de pesquisa dogmática.

No início do Século XX, grande parte das discussões em Teoria 
do Direito ligavam-se aos limites e possibilidade da constituição de 
uma ciência do direito, nos moldes em que se haviam constituí-
do, mais ou menos contemporaneamente, outra ciências sociais e 
humanas, tais como a sociologia, a psicologia e a linguística (PÁ-
DUA, 2016).

Nesse sentido, as discussões sobre a teoria do direito eram do-
minadas por propostas focadas no aspecto formal, no marco da 
divisão da filosofia ontológica neokantista entre fato e valor (LA-
MEGO, 1997; SGARBI, 2006, p. 31–63) . Qual objeto é típico da 
ciência do direito, qual o seu método, o que a valida epistemolo-
gicamente. Um símbolo disso são os escritos-magnos do Austríaco 
Hans Kelsen, especialmente o seu “Teoria Pura do Direito” (KEL-
SEN, 2003). Tratava-se de um movimento epistemológico que se 
espraiava por vários sistemas jurídicos e várias escolas. Kelsen es-
crevia do ponto de vista da família Romano-Germânica continental 
(cf. DAVID, 1998). Perspectivas semelhantes presidiram o chamado 
“Realismo Escandinavo” (ROSS, 2003), que escrevia do ponto de 
vista do Direito escandinavo e, pouco tempo depois, os influentes 
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escritos do britânico Herbert Hart, que escrevia da perspectiva da 
common law (HART, 1961).

Mesmo em vertentes diferentes do enquadramento da ciência do 
Direito, como o neohegelianismo de Karl Larenz, embora o méto-
do e as premissas epistemológicas fossem distintas, o foco ainda era 
sobre a forma. Basta ver as explicações de Larenz sobre os sistemas 
conceituais do Direito (LARENZ, 1997, cap. 6).

O assim chamado aspecto material, o conteúdo das normas, a dis-
tribuição justa de resultados e a avaliação moral dos fenômenos ju-
rídicos eram um problema dos corpos legislativos e dos juízes, em 
alguma, porém não grande medida. Na pesquisa jurídica, parecia não 
passar de uma nota de rodapé em conceitos laterais como a “Fórmula 
de Radbruch” (SCHÖNEBURG, 1998).

O pós-Guerra trouxe radical mudança. A partir do terceiro terço 
do Século XX, o jurista que não falasse sobre moralidade, equidade, 
que não adotasse uma teoria da justiça mesmo como parte de pesqui-
sas conceituais mais básicas, não estava fazendo pesquisa relevante 
(CALSAMIGLIA, 1998).

No conflito entre o “formal” e o “material”, era sempre o “mate-
rial” quem predominava. Qualificadores como “formalista”, “literalis-
ta” ou, pior, “legalista” eram degenerativos acadêmicos sérios. Muito 
mais sérios ainda se dirigidos a um aplicador do direito, com destaque 
para juíze/as.

Mesmo o debate entre jusnaturalistas e positivistas jurídicos, que, 
no início do Séc. XX, tratava de formas e métodos de estabelecer li-
mites entre o que era formal e ontologicamente parte do objeto do 
pesquisador do direito, passou a ser um debate sobre como “melhor” 
compreender o direito. Positivistas jurídicos migraram da sua tarefa 
de definir os limites ontológicos e metodológicos da ciência do direi-
to, para defender a importância da formalidade dentro do fenômeno 
jurídico. A partir daí, a discussão sobre positivismo jurídico passou 
a ser uma discussão sobre até que ponto conteúdos morais devem 
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importar para a intepretação e aplicação do direito (SGARBI, 2007, p. 
692–739; STRUCHINER, 2005) .

Isso é especialmente verdadeiro nos Sistemas Jurídicos da Famí-
lia Romano-Germânica, mas mesmo nos países da família da common 
law é possível ver esse movimento de “materialização” do direito, 
como sugere o fato de que um dos grandes autores invocados pelos 
defensores de pós-positivismo e leituras morais do direito é um norte-
-americano, Ronald Dworkin.

III.

A obsessão com o que é “material”, com a justiça do caso concreto, 
com a equidade, está em contraste com uma intuição fundamental 
sobre a ontologia do direito como fenômeno normativo que todo/as 
aprendem nos primeiros meses da graduação.

O que diferencia o Direito da moralidade, da religiosidade, da es-
tética e dos outros fenômenos normativos da sociedade é exatamen-
te a sua conexão íntima com a formalidade. Tudo bem, estou sendo 
um pouco grosseiro com conceitos complexos, mas a intuição geral 
é essa mesma. Embora todos os fenômenos normativos tenham uma 
dimensão óbvia de discussão sobre a sua validade, o direito tem uma 
conexão com a facticidade (HABERMAS, 2001).

Se alguém transgrede uma regra moral – digamos, trata mal um/a 
idoso/a --, essa pessoa pode sofrer ostracismo, ser malvista, ganhar 
fama ou reputação ruins. Se uma pessoa agride fisicamente um/a 
idoso/a, pode ir para a cadeia, ou sofrer outra punição determinada 
previamente em norma jurídica.

Essa conexão com a facticidade, típica do fenômeno jurídico, de-
pende exatamente da formalidade que lhe permeia. O que diferencia, 
em última análise, uma norma moral de uma norma jurídica é sua 
aprovação segundo um conjunto de formas e procedimentos para a 
geração de uma norma jurídica.
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Não existe um código moral brasileiro, mas existem um Código Ci-
vil brasileiro, um Código Penal brasileiro, um Código Tributário Nacio-
nal, etc.

IV.

A imbricação entre o direito e a institucionalidade não é um proble-
ma ou um acidente. É da essência do direito como fenômeno.

Institucionalidade, por sua vez, é correlata à formalidade. As ins-
tituições dão forma, enquadramento, categorias para os fenômenos. 
Por essa via, estabilizam, mas também limitam as expectativas das 
pessoas que operam dentro das instituições.

Recentemente, eu estava assistindo a uma sessão de julgamento 
de um Tribunal Regional Federal, órgão que decide, como segunda 
instância, recursos contra decisões de juízos federais. Chamaram a 
julgamento um processo sobre um rapaz, que teria passado no vesti-
bular de uma universidade federal pelas cotas reservadas para pessoas 
carentes socioeconomicamente.

Porém, ele não pode se inscrever na universidade. O ganho mensal 
da família dele era 90 reais a mais do que o limite estabelecido pelo 
edital do vestibular da universidade para as cotas socioeconômicas 
que ele pleiteava.

Ele ajuizou uma ação na Justiça Federal, alegando que isso era des-
proporcional. Eram só 90 reais, argumentou. Por ironia, a principal 
fonte de renda da família era uma pensão federal, deixada pelo pai do 
candidato, que tinha sido servidor público federal lotado na mesma 
universidade que lhe negou a vaga.

O candidato estava preparado até para ter sua pensão reduzida em 
90 reais, se isso pudesse lhe garantir uma vaga na universidade. Po-
rém, ele perdeu em primeira e segunda instâncias.

Ao negar seu recurso, o juiz do Tribunal Regional argumentou, 
“o direito é uma forma impessoal de estabelecer padrões, que valem 
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para todos. Não cabe à universidade, nem à Justiça ficar modificando 
esses padrões caso a caso”.

V.

Uma boa alegoria sobre a relação entre formalidade/institucionalida-
de e materialidade/conteúdo é a noção de matriz, em álgebra linear.

A matriz é uma forma de organizar números, que, por sua vez, simbo-
lizam valores. Os valores são o conteúdo da matriz. A matriz, em si, é a 
forma de organizar os valores. Duas matrizes são similares não só se seus 
valores são próximos, mas se eles estão organizados de maneira similar.

Por exemplo, a matriz A,

é muito mais próxima da matriz B,

do que da matriz C,

ainda que os valores de A e C sejam iguais e diferentes dos de B2. É 
que, embora os valores de A e B sejam diferentes em algumas posi-
ções, eles são mais próximos entre si, nas mesmas posições.

2. A similaridade de cossenos, por exemplo, muito utilizada em processamento de lingua-
gem natural, cuja fórmula é
x . y / ||x|| * ||y||
(onde �x� e �y� são vetores e �||x||� e �||y||� são as extensões dos vetores) retorna uma 
similaridade de mais de 0,99 entre os vetores que compõem as linhas 1 e 2 das matrizes A e 
B, enquanto a mesma similaridade é aproximadamente 0.75 entre as linhas 1 e 0,46 entre as 
linhas 2 das matrizes A e C.
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Isso ilustra como o modo de organizar a mesma informação, ou a 
mesma matéria, pode ter resultados drásticos na maneira como essa 
matéria gera efeitos.

Uma matriz é apenas a maneira matemática de organizar informa-
ções. Por exemplo, as matrizes A, B e C poderiam ser as dimensões 
em metros quadrados de quatro terrenos em um lote.

Normas e sistemas jurídicos, assim como outras instituições, po-
dem ser vistas do mesmo modo. Como maneiras de organizar dinâ-
micas, conteúdos, matérias sociais e políticas.

VI.

Uma linha de pesquisa que reúne os eixos temáticos “Acesso à Justi-
ça”, “Relações de Trabalho”, “Direito Sociais” e “Instituições” é um 
desafio à institucionalidade. Organizar esses eixos de uma maneira 
pela qual possam dialogar é uma tarefa complexa, que a própria linha 
ainda não conseguiu equacionar satisfatoriamente.

É fácil pensar em pares de eixos correlatos. O mais óbvio parece 
ser “Relações de Trabalho” e “Direitos Sociais”. Grande parte dos 
institutos jurídicos que compõem o Direito do Trabalho, por exem-
plo, parecem ser destinados a preservar os direitos sociais, incluindo 
o direito ao emprego, mas passando pelo direito à saúde e segurança, 
direito de associação sindical, salário-mínimo, etc.

Também o par (“Relações de Trabalho”, “Acesso à Justiça”) tem 
óbvias imbricações, começando com o fato de que, no Direito bra-
sileiro, assim como nos vários outros países, há um ramo do Poder 
Judiciário especializado em julgar litígios envolvendo as relações de 
trabalho, individuais e coletivas.

Por fim, o par (“Acesso à Justiça”, “Direitos Sociais”) sugere co-
nexões imediatas. A litigância para fomentar direitos sociais e inte-
resses coletivos, através da ação do Poder Judiciário foi uma dinâ-
mica social bem documentada na literatura da ciência política no 
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pós-Constituição de 1988 (WERNECK VIANNA; BURGOS, 2003). 
Ainda hoje, temas como acesso à medicamentos e atendimento de 
saúde, direitos dos negros e da comunidade LGBTQIA+, entre outros 
passam necessariamente pelo papel da Justiça na fixação do escopo e 
garantia desses direitos sociais, com o concurso de outros atores polí-
ticos, mas muitas vezes à despeito deles.

O “patinho feio” dos eixos temáticos, me parece – e é onde quero 
chegar – é o eixo temático das “Instituições”.

No entanto, como agora já deve parecer claro, é justamente esse 
o eixo que me parece fornecer a possível chave para reunir todos os 
demais. Ainda que de modo instável e sempre tentativo.

VII.

Se adotarmos uma definição despreocupada de instituições, concei-
tuando-as como formas de organizar matérias, informações, condu-
tas, e interações sociais, que carregam alguma autoridade e estabi-
lidade (cf. DREW; HERITAGE, 1998) vemos que todos os variados 
aspectos dos eixos temáticos a linha AJRTDSI são organizados insti-
tucionalmente.

O Acesso à Justiça se dá através de direitos institucionalizados 
em documentos jurídicos, faz-se predominantemente perante 
um enorme plexo de instituições, o Poder Judiciário, e busca ge-
rar novas instituições: decisões judiciais, de preferência com força 
vinculante para além das partes eventualmente em litígio. Mesmo 
quando o Poder Judiciário se mostre insuficiente ou muito limitan-
te como instituição, formas alternativas de resolução de conflitos 
também dependem da (re)criação de instituições, perante as quais 
tais conflitos possam ser institucionalmente mediados, conduzidos, 
processados e, eventualmente, decididos. Mesmo mecanismos mais 
informais de resolução de conflitos, como mediações comunitárias, 
dependem de reconhecimento institucional para ser efetivos. Uma 
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conversa entre partes em conflito só se torna uma mediação se hou-
ver o reconhecimento de papeis institucionais como “mediador”, 
“partes”, etc. – por oposição, por exemplo, a uma conversa informal 
em família, na mesa de jantar.

As Relações de Trabalho são elas próprias instituições e depen-
dem de organização institucional. O que diferencia uma servidão 
de um emprego não é necessariamente a atividade sendo realizada. 
Um cortador de cana, que trabalhe em média 8 horas por dia, pode 
ser um empregado ou um servo, dependendo da organização ins-
titucional desse trabalho – por exemplo, se ele pode/tem meios de 
ir embora depois que a jornada de trabalho acaba, ou se ele ganha 
salário igual ou maior que o mínimo legal. Características institu-
cionais das relações de trabalho são também o que motiva novas 
frentes de pesquisa na área, como o fenômeno que vem sendo cha-
mado de “uberização”.

Igualmente, Direitos Sociais são também instituições que depen-
dem, em primeiro lugar, de reconhecimento formal – isto é, institu-
cional – em documentos jurídicos. A Constituição Federal de 1988 
fez isso, ao dedicar ao menos três artigos (6º, 7º e 8º) aos direitos so-
ciais. No entanto, a institucionalidade tem, como mecanismo/s de 
organização e categorização, a característica de se ramificar, em di-
versas dimensões – e, ocasionalmente, de se emaranhar e se tornar 
disfuncional. O reconhecimento dos direitos sociais na Constituição 
e em outras legislações se conecta com instituições burocráticas em 
vários níveis de Poder para gerar os resultados sociais que se verifi-
cam empiricamente. Algumas vezes, os resultados são bons – como 
o sempre citado exemplo da quebra das patentes e distribuição de 
coquetéis para tratamento de HIV no Brasil (MEINERS, 2008). Mui-
tas vezes, no entanto, os resultados são aquém do esperado. O es-
tudo das causas, consequências, efeitos e características dos direitos 
sociais passa pelo estudo das instituições que eles criam, e que são 
criadas a partir deles.
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VIII.

A questão, portanto, vai além do debate fundante da Ciência Política 
(e outras ciências sociais e humanas) entre “estrutura” e “agência” 
( JACOBS et al., 2010), ou mesmo do debate comum no instituciona-
lismo sobre se instituições ou condutas individuais ou sociais devem 
receber a primazia ontológica na geração e análise de fenômenos so-
ciais (HAY; WINCOTT, 1998).

A questão é reconhecer a importância da institucionalidade e das 
instituições como componente dos fenômenos sociais, políticos e ju-
rídicos que todos pesquisamos. E, especificamente, para os fenôme-
nos relativos a “Acesso à Justiça”, “Relações de Trabalho” e “Direitos 
Sociais”.

Uma parte importante do nosso trabalho de pesquisa é centrado 
nos aspectos institucionais que permeiam esses fenômenos. Mesmo 
que não nos demos conta disso sempre.

Por exemplo, as minhas pesquisas sobre mecanismos discursivos 
de intepretação e aplicação de normas jurídicas pelo Supremo Tribu-
nal Federal em casos rumorosos (p. ex., PÁDUA, 2019a, b) lida com 
um aspecto institucional relativamente pouco estudado no mundo 
jurídico: a organização discursiva e a negociação de sentido empirica-
mente observável na construção do texto oficial – isto é, institucional 
– de decisões judiciais.

Da mesma forma, estudos de colegas da linha sobre modelos de 
prestação de serviços jurídicos para populações pobres, estatuto ju-
rídico de meios alternativos de resolução de conflitos, garantias ju-
diciais de litigantes, organização de carreiras judiciárias, perfil de de-
mandantes em determinados tipos de ações, organização de perfis 
identitários em papeis institucionais já consolidados ou na sociedade 
em geral; tudo isso lida com aspectos da institucionalidade cujo des-
cortinamento é essencial para avançar o conhecimento dos conteú-
dos mais diretamente associados com os eixos temáticos que com-
põem a linha.
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Lidar com uma reflexão de meia-idade da linha AJRTDSI, ou tal-
vez melhor, uma reflexão de entrada na maturidade da linha, envol-
ve, na minha visão, mais do que pensar em cada eixo temático visto 
como matéria e pensar o que fizemos ou para onde vamos com eles.

Essencialmente, essa reflexão envolve pensar nos vínculos formais, 
ou seja, institucionais, que essas e outras matérias têm e como esses 
vínculos organizam as mesmas matérias.

Na Linha de Pesquisa “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, Di-
reitos Sociais e Instituições”, são as “Instituições”, o “meramente” 
formal, literal, sem materialidade, sem atenção específica ao que é 
institucionalizado, que, talvez paradoxalmente, dão a liga que reúne 
o resto.
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OS DESAFIOS À CRÍTICA SOCIOJURÍDICA: 
O ANTES, O AGORA E O DEPOIS

Carla Appollinario de Castro

Como corpo coletivo, propomo-nos a provocação de nos debruçar-
mos sobre a reflexão coletiva acerca da nossa atuação na linha de 
pesquisa, parte integrante do Programa de Pós-Graduação em So-
ciologia e Direito (PPGSD). Para reconstituir esse percurso, entendo, 
muito particularmente, que são necessários três níveis de reflexão: i) a 
construção mais particular (intimista) da própria pesquisadora como 
ex-aluna do mestrado e do doutorado do Programa, na mesma linha 
de pesquisa em que, hoje, atua como docente; ii) um esforço de com-
preensão dos temas que permeiam a nossa práxis coletiva na linha de 
pesquisa; e iii) o resgate e a ressignificação do nosso propósito institu-
cional-social (a construção de uma epistemologia sociojurídica como 
arma para crítica ao direito).

Contar a nossa história como linha de pesquisa e pôr em prática o 
exercício reflexivo sobre como nos inserimos na linha, no Programa 
e na crítica sociojurídica mais ampla – no passado e no presente – é 
fundamental para realinharmos a nossa atuação para os inúmeros de-
safios impostos pela atual quadra histórica e os que certamente ainda 
advirão decorrentes de um contexto tão sombrio para o pensamento 
social e jurídico global e brasileiro. Invariavelmente, essa reflexão par-
te também do resgate da nossa trajetória individual e da aproximação 
com o campo sociojurídico. É o que passarei a fazer e vos convido a 
acompanhar, cara(o) leitora(o) ou aspirante a um lugar no mar de 
inquietudes no qual se desenvolve a nossa atuação, como docentes-
-pesquisadores-orientadores.
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A aproximação com a linha de pesquisa “Trabalho e exclu-
são social: ou quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos 
teus resolvem se encontrar

Investigando retrospectivamente minha trajetória profissional e aca-
dêmica, percebo que os traços principais que marcam minha atuação, 
hoje, na docência, na pesquisa e na extensão já estavam presentes, de 
certa forma, desde o começo. Todos foram fundamentais na consti-
tuição do meu presente, como pesquisadora e justificam a vinculação 
à linha de pesquisa atual e ao PPGSD como docente. Poderia sistema-
tizar as características da seguinte forma: i) inquietação (em especial, 
diante do não dito, aquilo que é ocultado); ii) inconformismo com a 
perpetuação de nossas injustiças sociais (e sua perfeita funcionalida-
de à acumulação capitalista); iii) postura crítica (e, para alguns, ra-
dical!) diante de processos que corrompem o projeto de democracia 
social; iv) atitude questionadora (mais uma vez, radical!) perante às 
dinâmicas sociais excludentes e, por consequência lógica, de pessoas 
que reproduzem essas práticas (elitismo, machismo, sexismo, racis-
mo, patrimonialismo e assim por diante); v) criatividade na busca de 
soluções práticas para as demandas sociais; vi) uso frequente da crítica 
à ideologia3 como instrumento de constituição das reflexões; vii) e, 
principalmente, um compromisso empedernido com a transforma-
ção social, o que perpassa por uma visão mais objetiva de utopia, que 
procura aliar desejo e realidade concreta, assumindo, dessa forma, 
um caráter de esperança realista diante de um cenário tão desafiador 
como o que se apresenta nesse despontar do século.

A consolidação dessas características começa no primeiro movi-
mento que realizei no trajeto que me trouxe e me constituiu até aqui. 

3. Utilizo a expressão “ideologia” como chave analítica, em seu sentido crítico-negativo, ou 
seja, como um conjunto de ideias característico de um determinado grupo ou classe social. 
Por isso, considero que a crítica à ideologia é uma importante ferramenta para desconstruir 
pensamentos elaborados com o intuito de promover a legitimação de um poder/interesse 
dominante.
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No final dos anos 1990, havia acabado de abdicar da comunicação so-
cial, com habilitação em jornalismo, justamente por perceber a au-
sência da perspectiva prática de atuação diante do compromisso exis-
tencial de transformação radical da sociedade. Ou seja, entendo que 
a radicalidade, que me é atribuída – e, de certa forma, com razão (rs!) 
– é necessária diante do contexto que marca a nossa atuação como 
docente-pesquisadora. No meu caso, ela foi e segue sendo incorpora-
da, como traço distintivo, na exata medida em que fui me tornando 
consciente do modo como o direito opera, os interesses nele envolvi-
dos, a lógica de sua (re)produção, o que ele revela na esfera normativa 
e, sobretudo, a parte do conflito social que é ocultada quando ele se 
propõe a “pacificar” as relações sociais e apenas a “regular” o convívio 
em sociedade rumo à promessa de uma “paz social”, tudo isso coloca-
do sob o manto – quase sagrado – da Justiça.

Àquela época, o jornalismo passava por grandes mudanças em es-
cala global, após a reestruturação produtiva implantada nas redações 
e nos parques gráficos, o que, em conjunto com os limites da atuação 
profissional, me direcionaram para a busca de áreas onde a reflexão e 
a atuação prática pudessem coexistir de forma dialética. A frase mais 
recorrente, utilizada para definir o jornalista, reduzia este profissio-
nal a um “historiador do tempo presente”. Em outras palavras, era 
um fazer prático que se restringia ao ato de contar histórias e mais 
histórias.

A partir de um projeto, fruto de um convênio do Jornal em que 
trabalhava com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que con-
sistia na prestação de serviços sociais, viabilizados por meio de um 
ônibus que era levado a comunidades vulneráveis, tive contato, pela 
primeira vez, com a atuação de Defensores Públicos Estaduais, Juízes, 
Promotores, Oficiais de Cartório, que realizavam atendimentos de 
regularização de registro civil, encaminhamentos para vagas em cre-
ches e escolas públicas, buscavam construir soluções para pequenos 
conflitos locais ou consumeristas e forneciam informações acerca dos 
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processos em andamento. Esse projeto me proporcionou a experiên-
cia com a materialização dos direitos mais básicos de cidadania.

Pronto! Estava posto o germe, no melhor sentido da palavra, aqui 
empregada com a conotação de semente a ser cultivada, de uma gui-
nada profissional que precisava se direcionar para uma atuação mais 
prática do que meramente informacional. Em 2002, a partir da desco-
berta realizada no projeto do ônibus com as ações de cidadania, resol-
vi reingressar na graduação, dessa vez, para cursar direito.

Como parte do meu percurso de formação, no processo de “tor-
nar-me docente”, comecei a me inteirar dos Programas de Pós-Gra-
duação stricto sensu existentes no Rio de Janeiro e no Brasil, logo no 
início da graduação, ainda em 2002, após ter contato com a disciplina 
sociologia jurídica. Esse processo é realizado por meio da pesquisa 
dos editais dos processos seletivos anteriores e dos cadernos de emen-
tas ou disciplinas, bastante facilitada atualmente pela simples busca 
nos sites dos Programas.

Aliás, já deixo registrada nesse pequeno ensaio, como contribuição 
às(aos) futuras(os) pesquisadores, a primeira dica. Este movimento 
é fundamental e deve ser seguido após a opção existencial pela se-
quência na formação acadêmica: é preciso levantar e investigar qual 
Programa reúne a maior quantidade de características que você con-
sidera como indispensáveis ao desenvolvimento de sua trajetória 
acadêmica. Isso envolve a área de formação dos docentes do Progra-
ma, as linhas de pesquisa atuais, as disciplinas que serão cursadas, as 
ementas (temas e conteúdos) e as bibliografias que serão acessadas, 
as pesquisas e os projetos em andamento realizados pelos docentes, 
os eventos (tanto os organizados pelo Programa como os que ele 
participa, em convênio) e, principalmente, a aderência ao perfil do 
orientador que será escolhido. Voltarei a tocar no tema do orientador, 
quando retornar a esse aspecto mais adiante, por entender que ele é 
fundamental. Mas posso adiantar que o não sucesso, quanto à apro-
vação, na maioria das vezes, é relacionado à falta de aderência entre 
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o pré-projeto de pesquisa proposto e os temas e objetos de interesse 
dos docentes vinculados à linha de pesquisa, o que resulta em uma 
impossibilidade de garantir bom andamento à pesquisa nos termos 
desenhados.

A partir daquela imersão na sociologia jurídica, ouso afirmar que 
havia me encontrado como ser problematizante. Essa confluência 
abriu uma janela de possibilidades para um mundo a ser investigado, 
compreendido, criticado e transformado a partir das ciências sociais e 
jurídicas.

Costumo explicitar aos discentes, no primeiro dia de aula de todas 
as disciplinas, que, após viver o meu momento Tim Maia, em que “já 
rodei todo esse mundo procurando encontrar”, de fato, acabei me en-
contrando no direito e na sociologia e que, o PPGSD, por ser o único 
a se dedicar a ambos os campos em conjunto, seria o único Programa 
em que as minhas inquietações e investigações encontrariam amparo 
e terreno criativo.

A segunda sugestão que apresento, voltada às(aos) aspirantes a pes-
quisadores, embora não seja absolutamente necessária, diz respeito à 
aproximação com a postura investigativa acadêmica o quanto antes, 
pois nada impede que a partir de um dado momento alguém passe a 
ter interesse na produção do conhecimento acadêmico mesmo depois 
de se graduar, mas é desejável que o espírito investigativo e curioso 
diante dos fenômenos jurídicos e sociais comece a ser despertado des-
de logo. Principalmente, porque essa postura também contribui para 
a compreensão do próprio “fazer” direito e independe da opção que 
será realizada a partir da completa habilitação profissional (formação 
no bacharelado em direito, aprovação no exame da OAB e/ou em con-
curso público para ingresso em uma das carreiras jurídicas).

Seguindo esses passos, direcionei a minha vivência no curso de di-
reito para a pesquisa, a iniciação à docência, a organização e reali-
zação de eventos e a atuação prático-profissional (como conciliadora 
em um Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, estagiária do 



62

Núcleo de Primeiro Atendimento dos Juizados Especiais Cíveis da 
Capital e, depois, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
onde atuei nas áreas cível e de execuções criminais).

Ao terminar a graduação, já estava aprovada no mestrado no 
PPGSD para, finalmente, dar continuidade à formação docente, co-
meçando pelo mestrado. Assim, embora o Programa e a linha de 
pesquisa “Trabalho e exclusão social” já existissem desde 1999, meu 
ingresso se deu somente em 2007. Logo, atualmente, tenho vivência 
dupla no PPGSD, como discente (integralmente, por ele, forjada) e 
como docente (que segue sendo, por ele, constituída, como “socioga-
da”, expressão que costumo utilizar para me auto identificar e justi-
ficar a postura crítica, além de compreensiva, diante dos fenômenos 
sociais e jurídicos).

Em 2010, defendi a dissertação intitulada “Cárcere e fábrica: mundo 
do trabalho em mutação e exclusão social”, que procurou problematizar 
a implantação do estado penal, em terras brasilis, em substituição a 
um estado proto-social, com a hipótese principal de que a programa-
ção criminalizante, posta em prática de forma mais acentuada a partir 
dos anos 1990, tinha o propósito de absorver o excedente de mão de 
obra decorrente do desemprego estrutural típico da globalização neo-
liberal e, consequente, realizar a contenção da conflitividade social 
esperada diante de um cenário marcado por profundas desigualdades 
sociais.

Na sequência, em 2013, defendi a tese de doutorado “Crítica à 
razão empreendedora: a função ideológica do empreendedorismo no capi-
talismo contemporâneo”, em que procurei compreender o resgate do 
empreendedorismo na atualidade, sua consolidação como empreen-
dedorismo dos pobres, sua implantação como política do governo, 
em exercício à época, de alternativa ao desemprego estrutural e, prin-
cipalmente, problematizá-lo como teoria social, além de estritamente 
econômica, perfeitamente funcional à reprodução do capital e à ma-
nutenção do padrão desigual de desenvolvimento social e econômico.
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Tive acesso às disciplinas que potencializaram o olhar sociológico 
e me forneceram importantes subsídios para afiar as armas da críti-
ca jurídica, à medida que ambas as pesquisas tiveram como objeto 
principal a formulação de perspectivas críticas ao próprio direito, tal 
como ele é posto em prática, a partir dos recortes temáticos selecio-
nados: o trabalho formal, seu oposto (trabalho informal, subemprego 
e desemprego) e o crime (como problema social).

E mais do que isso, pude desfrutar dos ensinamentos de docentes 
que não se limitaram a apenas transmitir os seus saberes específicos, 
mas, principalmente, cumpriram o verdadeiro papel de agentes veto-
res das perspectivas compreensiva e crítica, possibilitadas a partir do 
acesso ao arsenal sociológico, que alia o olhar, a reflexão sociológica e 
os instrumentos da e para a crítica. O encontro com a teoria socioló-
gica, à época ministrada pelos docentes Marcelo Mello (hoje, colega 
de linha de pesquisa) e Carlos Fridman, não poderia ter sido melhor, 
no mergulho nos textos “chatíssimos, mas maravilhosos”, como eles 
mesmos os descreviam. Pois bem, é isso o que buscamos no processo 
de formação docente orientado para a crítica: ter acesso ao arcabouço 
teórico que nos proporcione aportes substantivos para a compreen-
são não apenas dos processos estruturais mais amplos, mas também 
dos mais específicos.

Então, futura(o) aspirante a docente-pesquisador, prepare-se para 
“maratonar” não em séries, mas em livros. Serão quilômetros de li-
nhas e muitas temporadas de viagem em busca da compreensão evo-
lutiva do conhecimento racional. É preciso ter fôlego e, em alguns 
casos, estômago para os pensamentos contra hegemônicos ou con-
servadores, idealistas ou, ainda, conservacionistas.

Retomarei um dos aspectos centrais nesse processo de interação 
docente-discente que marca a pós-graduação, consistente na figura 
do orientador. Fui orientada, no mestrado, pela Vera Malaguti Batista 
(simplesmente, Verinha) e pelo Joaquim Leonel de Rezende Alvim 
(para nós, o Leo), em uma articulação entre as linhas de pesquisa 
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“Direitos Humanos, Violência e Sociedade” e “Trabalho e exclusão 
social”, respectivamente. No doutorado, após a saída da Verinha do 
Programa, a parceria seguiu apenas com o Leo, na linha de pesquisa 
“Trabalho e exclusão social”.

Abordar o papel do orientador para a pesquisa e sua contribuição 
direta ao processo de constituição de pesquisadores e docentes, por 
mais estranho que isso possa parecer, não é redundante. A figura do 
orientador não se resume àquele que apenas orienta, apresenta suges-
tões à pesquisa e confere segurança à formulação do problema de pes-
quisa, à produção e tratamento dos dados e às afirmativas sob a pers-
pectiva autoral do discente, mestrando ou doutorando. Essa relação 
passa por muitos outros aspectos além dos descritos, todos de caráter 
meramente formal. Aqui, esboço a terceira dica às(aos) próximas(os) 
pesquisadores. A relação orientador e discente (graduando, mestran-
do ou doutorando), em primeiro lugar, é para a vida toda. Podemos 
nos separar ou divorciar dos nossos respectivos companheiros ou 
cônjuges, na esfera privada, mas nunca das(os) nossas(os) orientado-
res. A parceria que emerge da construção coletiva de uma investiga-
ção é vitalícia, inclusive, em relação a nós mesmos, que somos mor-
tais. Deixamos singelas contribuições que se eternizarão como parte 
do acúmulo teórico, metodológico (como o percurso percorrido) e 
de pesquisa. Tais formulações compõem os debates acadêmicos que 
embasam nossos eixos de investigação e se sucedem no tempo.

Como o mestrado e o doutorado do PPGSD são acadêmicos, vol-
tados, portanto, à formação de docentes e de agentes sociais críticos e 
efetivos, em suas práticas profissionais, pude me constituir, enquanto 
docente-pesquisadora, a partir dos orientadores que tive. Sigo, diutur-
namente, procurando ser a docente que eles foram para todos nós, 
não apenas seus orientandos, mas para os discentes em geral.

Poderia, sem esforço algum, descrever algumas características 
marcantes. Evidentemente, tratam-se de representações, mas são 
experiências compartilhadas por muitos que puderam gozar dos 
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benefícios, em sala de aula e fora dela, à medida que o compartilha-
mento de angústias e de inquietações ultrapassam os encontros de 
orientação. Também é preciso registrar que eles não se percebem no 
esquadro em que serão apresentados, mas isso porque são bem des-
pojados na compreensão do quanto e do como impactam as nossas 
existências e nos nossos processos de constituição como docentes-
-pesquisadores.

Pois bem, em primeiro lugar, destaco o forte embasamento teóri-
co, instigando-nos à mesma consistência. Quando produzimos pes-
quisa e nos inserimos no debate acadêmico, estamos dialogando dire-
tamente com os que se debruçaram anteriormente sobre os mesmos 
temas e problemáticas e é com eles que interagimos para concordar, 
refutar ou complementar.

Em segundo, não posso deixar de apontar o respeito à trajetória e 
à maturidade intelectual de cada orientando. Nem todos têm inclina-
ção à pesquisa empírica ou, ainda, eminentemente teórica. O orienta-
dor precisa ter sensibilidade para conduzir o orientando e a pesquisa 
pelo melhor caminho, mas sem perder de vista as possibilidades do 
orientando, inclusive, no que diz respeito às condições materiais para 
concretizá-la, especialmente, na atualidade, marcada pela escassez, 
cada vez maior, de investimentos públicos e de bolsas de pesquisa.

Em terceiro lugar, observadas as condições anteriores, o orienta-
dor assume o papel de primeiro avaliador da pesquisa em andamen-
to e procura construir com o orientando as opções metodológicas e 
teóricas que possibilitarão chegar ao resultado, ou seja, à construção 
da(s) resposta(s) ao problema central da pesquisa, antecipando as pos-
síveis críticas, em um exercício dialético de crítica e autocrítica per-
manente.

Não menos importante, e muito além dos aspectos de cunho for-
mal acima apontados, não são raras as vezes em que o orientador 
é o seu maior incentivador, com quem você divide as angústias e 
agruras da pesquisa e da própria vivência acadêmica e constrói as 
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alternativas que tornam possível o resultado final. Nesse sentido, 
posso declarar que fui bastante privilegiada nos dois momentos, no 
mestrado e no doutorado. Portanto, aspirante a pesquisadora ou 
pesquisador, perceba que essa escolha não é trivial e esse encontro 
precisa ser realmente muito bem planejado para que possa se cons-
tituir como uma via de mão dupla, de trocas e compartilhamento 
de ideias e experiências.

Seguindo os passos da aproximação com a pesquisa, após a esco-
lha do Programa e do orientador, a próxima etapa, aqui explicitada 
como quarta sugestão, consiste na delimitação do tema e do objeto 
de pesquisa e, consequentemente, na elaboração do pré-projeto de 
pesquisa. É evidente que amadurecemos, tanto a pesquisa quanto 
como pesquisadores, conforme mergulhamos no campo pesquisado, 
mas é preciso delinear as linhas centrais que serão o ponto de partida 
da pesquisa. Um bom projeto e a dedicação ao processo seletivo são 
passos indispensáveis ao ingresso na maior parte dos Programas de 
pós-graduação, com exceção daqueles em que a apresentação prévia 
do pré-projeto é dispensada.

No caso do PPGSD, o projeto deve contemplar os seguintes itens: i) 
Resumo; ii) 3 Palavras-chave; iii) Tema e problema de pesquisa (o que 
é? Por que?), sua relevância e viabilidade; iv) Objetivos e hipóteses de 
trabalho (Para que? Para quem?); v) Fundamentação teórica; vi) estado 
da arte ou revisão de literatura, com a demonstração dos principais 
textos e pesquisas já identificados sobre o tema; vii) quadro metodoló-
gico (métodos e técnicas de pesquisa, fontes de investigação, demons-
trando a interseção entre métodos das ciências jurídicas e das ciências 
sociais – Como será realizada a pesquisa? Qual o percurso metodológi-
co?); viii) Cronograma de trabalho (incluída a previsão de participação 
em eventos acadêmicos, em grupos de pesquisa e publicação de traba-
lhos semestrais – Quais as etapas e quando elas serão realizadas?) e ix) 
as referências utilizadas para a elaboração do projeto e a bibliografia 
básica relativa ao tema e ao objeto (ainda que não tenha sido utilizada 
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como base para o projeto, mas que demonstre conhecimento das prin-
cipais formulações relacionadas à temática pesquisada).

Após percorrer essa trajetória – compartilhada em detalhes com o 
objetivo e a esperança de estimular novas adesões à docência-pesquisa 
–, com a conclusão do doutorado, pude ingressar na Universidade Fe-
deral Fluminense, no início de 2014, como professora e me credenciei 
no PPGSD, ainda no final daquele ano. De lá para cá, minha vida se en-
trecruzou com as vidas de diversas(os) pesquisadoras(os), oriundas(os) 
de distintos locais do Brasil. Atualmente, são 18 dissertações concluí-
das, 7 orientações de doutorado em andamento (sendo 3 defesas pre-
vistas para serem realizadas ainda esse ano), 7 orientações de mestrado 
em andamento, 1 cotutela de tese de doutorado em andamento (em 
convênio com o Centro de Estudos Sociais - CES da Universidade de 
Coimbra) e 1 supervisão de pós-doutorado em andamento.

Juntos, contamos as histórias de várias histórias, que é como costu-
mo me referir ao processo de pesquisa que realizamos. Em comum en-
tre todas as histórias contadas e entre nós, pesquisadoras(es), está a von-
tade de compreender os fenômenos sociais e jurídicos, mas também de 
ir além, realizando o que denominamos de crítica imanente do tempo 
presente com o compromisso radical com a transformação social e a 
emancipação dos indivíduos. No nosso caso, o caminho percorrido per-
passa os principais aspectos que marcam a atividade produtiva humana 
(o trabalho), cujas implicações serão abordadas a seguir.

Mundo do trabalho em desconstrução: parece que o mundo 
está ao contrário e ninguém reparou

Embora mais recentemente a linha de pesquisa “Trabalho e Ex-
clusão social” tenha se desdobrado em outros temas, dando maior 
ênfase aos estudos sobre o “Acesso à justiça, Relações de trabalho, Di-
reitos sociais e Instituições”, a articulação entre os eixos principais de 
suas preocupações não é despretensiosa.
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As recentes transformações realizadas no mundo do trabalho – 
decorrentes da globalização neoliberal - se manifestaram, no campo 
econômico, sob a forma de reestruturação produtiva, e no campo so-
cial, através de flexibilização das leis e das relações laborais, desregula-
mentação e relativização dos direitos dos trabalhadores, tendo como 
consequência imediata a acentuação da precarização das condições 
e das relações de trabalho. Tais medidas compõem um novo regime 
do capital, “readaptado” ao mundo globalizado e neoliberal, pautado 
por um padrão de acumulação mais flexível e marcam a passagem do 
paradigma da sociedade salarial para a sociedade neoliberal, em prati-
camente os quatro cantos do globo terrestre.

No Brasil, essa nova dinâmica se dá em um contexto já marcado 
pelo estado de mal-estar social, resultante do acúmulo de diversas 
manifestações da questão social, isto é, do conjunto de contradições 
e consequências indesejáveis decorrentes do processo de acumulação 
do capital. Assim, as antigas evidências de uma disfunção da própria 
acumulação, manifestadas sob a forma de informalidade, subemprego 
e baixos salários (típicas da questão social inerente à fase de consoli-
dação do modo de produção capitalista) passam a coexistir, em nosso 
cenário, com as manifestações de uma nova questão social, reveladas 
em territórios que acreditaram tê-las superado, mas que, agora, expe-
rimentam o ressurgimento da pobreza, o aparecimento de ocupações 
atípicas, o desemprego estrutural ou crônico (não mais cíclico, típico 
dos ciclos de retração e de expansão da acumulação) e a precarização 
irrestrita (não apenas do trabalho, mas da vida como um todo).

Assim, apesar de o debate acerca das antigas e novas manifesta-
ções da questão social tenha surgido na Europa e nos EUA, em razão 
das sucessivas crises do capital, entre o final dos anos 1970 e o início 
dos anos 1980, não demorou muito até que todos esses problemas 
começassem a se acentuar também em nosso país e, por conseguinte, 
se constituírem como os maiores desafios à teoria social (em espe-
cial, a sociologia do trabalho) e à teoria jurídica, razão pela qual se 
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tornaram, igualmente, presentes na maior parte das nossas pesquisas, 
com recorte temático específico do trabalho.

Se a luta dos trabalhadores contra a questão social clássica se vol-
tava contra a dominação, procurando minimizar os efeitos da explo-
ração capitalista, o que foi bastante alcançado por meio da regula-
mentação do direito capitalista do trabalho, agora, ela se direciona 
ao problema da exclusão social, em que toda e qualquer forma, ainda 
que incipiente, de inclusão social é suportada, mesmo que desprovida 
dos direitos de outrora.

O percurso clássico de acesso à cidadania, típico dos países que 
atrelaram a cidadania à inserção dos indivíduos na sociedade por 
meio da sociedade salarial, na atualidade, dá lugar ao esvaziamento 
completo da própria cidadania como porta de entrada importante 
para a concretização da democracia social e, como consequência dire-
ta desse processo, o próprio conceito de cidadania, como chave analí-
tica, é completamente esvaziado de sentido substantivo.

No lugar das discussões acerca da radicalização do acúmulo dos di-
reitos civis, políticos e sociais (aqui compreendidos os do trabalho, os 
previdenciários e os sindicais), os trabalhadores, totalmente alijados 
ou não do trabalho formal (regular e pago), passam a experimentar a 
gramática que apenas traz consigo os novos paradigmas do trabalho, 
desprovido de direitos, de remuneração, de vínculos duradouros e de 
proteção jurídica e social, apresentada sob a emergência de termos 
como: indústria 4.0, gig economy, trabalho digital, uberização e capita-
lismo de plataforma.

Todos esses fenômenos passaram a ser mais evidenciados a partir 
de 2017, quando foi implantada legislação que alterou substantiva-
mente o principal arcabouço jurídico-legal de proteção ao trabalho, 
apresentada como Reforma Trabalhista, sob o argumento falacioso 
de que era necessário modernizar as relações de trabalho no Brasil, 
uma vez que a legislação original era do início dos anos 1940. Desse 
modo, foi editada a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou 
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diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 
(aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e as Leis 
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990 e 8.212, 
de 24 de julho de 1991), a fim de “adequar” a legislação às “novas” 
relações de trabalho.

As principais transformações introduzidas pela reforma traba-
lhista de 2017 nas relações e condições de trabalho, que configuram 
o novo padrão de desproteção do trabalho, podem ser assim com-
preendidas: i) adoção do princípio do negociado sobre o legislado, subli-
mando a condição de hipossuficiente do trabalhador; ii) amplia a pos-
sibilidade de acordos individuais (passa a admitir o acordo individual 
em diversas hipóteses que não eram admitidas); iii) relativização do 
princípio da isonomia salarial (terceirização como regra e não como 
exceção); iv) ampliação do trabalho precário por meio da adoção de formas 
variadas de trabalho flexível ao modificar ou criar novos tipos de contratos 
de trabalho (por exemplo, em regime de tempo parcial que passa a ser de 
até 30 horas semanais que permite o recebimento de quantia menor 
do que o salário mínimo, contratos temporários de até 120 dias e inter-
mitentes [sem que o trabalhador saiba exatamente qual o seu turno 
ou dia de trabalho e sem garantia de remuneração]); v) parcelamento 
das férias em 3 períodos, redução do intervalo intrajornada para descanso 
ou refeição para 30 minutos, possibilidade de jornada diária de até 12 horas 
(que afetam o critério biológico, comprometendo a saúde do traba-
lhador); vi) limitação de acesso à Justiça do Trabalho (restrições à gra-
tuidade de justiça); vii) dificulta e encarece o acesso à Justiça do trabalho; 
viii) simplifica o banco de horas para compensação de horas extras; ix) aca-
ba com o pagamento das horas de deslocamento; x) exclui a obrigatorieda-
de de homologações de demissões por sindicatos e cria a figura da quitação 
anual no curso do contrato de trabalho; xi) retira dos sindicatos a obrigação 
de negociar as demissões coletivas; xii) cria a Comissão de Representação 
no âmbito das empresas; xiii) restringe as hipóteses e fixa os limites para 
indenizações por danos morais; xiv) autoriza as arbitragens trabalhistas 
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para salários acima de 2 X R$6.101,02 = R$12.202,12 (inaugurando a fi-
gura amorfa do trabalhador hipersuficiente); xv) extingue a contribuição 
sindical (de caráter obrigatório); e xvi) admite o trabalho insalubre para 
a trabalhadora gestante (mediante autorização médica e manifestação 
da vontade da trabalhadora).

Esse conjunto de transformações tende a inviabilizar a manuten-
ção do emprego e obriga o trabalhador a se sujeitar às regras impos-
tas pelo “mercado”, sendo ideologicamente induzido a acreditar que 
toda e qualquer forma de trabalho (não mais de emprego) é melhor 
do que a ausência dele, desconstruindo – quase que completamente 
– a ideia de emprego, com direitos e proteção social, que marcou a 
sociedade salarial e foi fundamental para a consolidação do padrão de 
acumulação capitalista.

Com a emergência decorrente da pandemia provocada pelo coro-
navírus (COVID-19), todos esses problemas voltaram ao centro do 
debate público e político, principalmente, depois da mobilização e 
dos protestos realizados pelos trabalhadores das relações de trabalho 
mais vulneráveis, na contemporaneidade, que são os entregadores 
por aplicativos, que ainda lutam para ressignificar a subordinação típi-
ca das relações de emprego clássicas nos tempos atuais, como subor-
dinação tecnológica ou algorítmica.

Em sentido mais amplo, esses processos se caracterizam por maior 
flexibilidade de gerenciamento por parte das empresas empregadoras, 
descentralização das empresas e sua organização em redes tanto in-
ternamente quanto em suas relações com outras empresas, conside-
rável fortalecimento do papel do capital frente ao trabalho (perda de 
valor social do trabalho e diminuição do custo do trabalho), declínio 
concomitante da influência dos movimentos dos trabalhadores, indi-
vidualização e diversificação cada vez maior das relações de trabalho, 
intervenção estatal para desregular os mercados de forma seletiva e 
desmontar o Estado de Bem-estar social (ou, no nosso caso, acentuar 
o Estado de Mal-estar social), maior endividamento dos trabalhadores 



72

e das famílias e implantação do empreendedorismo dos pobres (como 
única alternativa ao desemprego e à desfiliação social).

Todos esses fenômenos possuem dimensões econômicas, sociais, 
políticas, culturais e jurídicas que se encontram interligadas de modo 
complexo e nem sempre são visíveis, à primeira vista e não cabem em 
explicações simplistas. Alguns deles produzem impactos totalmente 
novos, se comparados às épocas imediatamente anteriores, como a 
desregulação do trabalho e os obstáculos impostos para a concretiza-
ção do acesso substantivo à justiça.

O retrocesso inaudito rumo à desproteção do trabalho representa 
uma inversão completa na essência ideológica do direito do trabalho, 
antes materializada pela oferta de diques de contenção e de proteção 
contra a exploração capitalista do trabalho sem limites, E, paralela-
mente, gera inúmeras provocações às instituições públicas (em espe-
cial, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a De-
fensoria Pública da União e aos agentes que compõem o Sistema de 
Fiscalização e Inspeção do Trabalho), aos trabalhadores em geral (or-
ganizados ou não), ao movimento operário e, também, aos pesqui-
sadores, uma vez que tais problemas se constituem como os maiores 
desafios do nosso tempo e, por isso, não podem ser negligenciados 
pela teoria social e a teoria jurídica.

Para dar conta da problemática central, pano de fundo dessas dis-
cussões atuais, ou seja, da exclusão social, principal consequência de 
todas essas metamorfoses no mundo do trabalho contemporâneo, 
não basta se dedicar à formulação de explicações que tenham como 
limite o conteúdo da própria norma, à medida que todos esses impac-
tos são provocados por medidas legais e institucionais, apresentadas, 
inclusive, como pretensamente democráticas. É preciso ir além e ul-
trapassar a mera interpretação da norma, chegando à essência de sua 
constituição, os interesses revelados e os ocultados, os processos de 
discussão e de elaboração, problematizar os custos sociais e, no limi-
te, os malefícios à consolidação da democracia social.
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Não é difícil perceber que o direito carrega consigo limites episte-
mológicos que são inerentes à sua lógica de produção e reprodução e 
que resultam em um verdadeiro vício de origem. E esse é o seu maior 
paradoxo. Entretanto, esse paradoxo é apenas aparente, pois é preciso 
concebê-lo em seu caráter ambivalente, explicitado, especialmente, 
no direito do trabalho, em que oferece limites à exploração, ao mes-
mo tempo em que regula esse processo.

Por isso, a tarefa árdua, mas necessária, de refletir sobre esses fe-
nômenos não prescinde do socorro aos aportes teóricos e metodo-
lógicos que podem ser emprestados pela sociologia, geral e, mais 
especificamente, do trabalho. Somados os dois arsenais (perspectiva 
crítica do direito e reflexão sociológica), formulados sob a forma da 
crítica sociojurídica, é possível compreender todo esse processo de 
ajuste e de desmonte de direitos, de déficit político e de retrocesso de-
mocrático e fornecer importantes aportes à luta coletiva e ao debate 
acadêmico que não abdica do compromisso com a concretização da 
transformação social e da emancipação social. Vejamos, agora, como 
isso se desdobra no nosso compromisso e tentativa de contribuir para 
a formulação de uma epistemologia sociojurídica.

A crítica sociojurídica elaborada no âmbito do PPGSD: é uma 
ideia que existe na cabeça e tem a pretensão de acontecer

É muito comum o estranhamento, nem sempre superado no mo-
mento inicial, quando explicitamos que o nosso Programa é inter-
disciplinar, em Sociologia e em Direito. Para além das nuances que 
caracterizaram sua constituição, como por exemplo, ter resultado do 
esforço coletivo de um corpo docente formado, em parte, por profes-
sores da Sociologia e, outra parte, pelo Direito, o grande desafio con-
siste precisamente em elaborar uma terceira espécie de epistemolo-
gia, que seja social e, ao mesmo tempo, jurídica e possa se constituir, 
então, como sociojurídica.
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Também é comum arguirem, curiosamente, se o que fazemos é 
uma espécie de sociologia do direito ou se nossa prática seria mais 
afeita à sociologia jurídica. A sociologia do direito poderia ser com-
preendida como a análise do direito, isto é, do aspecto jurídico pro-
priamente dito, não a partir de seus próprios pressupostos, mas de 
instrumentos, técnicas e ferramentas teóricas e metodológicas típicas 
das ciências sociais, resultando em uma chave de compreensão nova, 
como ocorre com a Sociologia do Trabalho, a Sociologia da Religião, 
a Sociologia Rural, a Sociologia Econômica, a Sociologia da Cultu-
ra, a Sociologia da Educação e outras. Já a sociologia jurídica procu-
ra analisar, compreender e criticar o direito, a partir do exercício do 
olhar sociológico e da reflexão sociológica (tomados como métodos), 
não se restringindo a apenas utilizar os pressupostos teóricos e meto-
dológicos das ciências sociais, como forma de superar a visão estrita-
mente dogmática bastante comum, tendo em vista, principalmente, 
os limites de horizonte cognitivo impostos pelos conhecimentos me-
ramente técnico-jurídicos.

Nesse sentido, fica claro que os nossos esforços são mais no sen-
tido da construção de uma sociologia jurídica, embora seja possível 
perceber que esta não é uma tarefa fácil. Assim, nosso desafio con-
siste em precisamente elaborar uma epistemologia sociojurídica, isto 
é, uma crítica ao direito, a partir do exercício do olhar sociológico, e 
suas repercussões locais, regionais ou globais, mas sem perder de vis-
ta suas influências, seus processos ideologizantes, a neutralização dos 
conflitos, a tendência à dominação e ao controle dos indivíduos e das 
ideias contra hegemônicas (não em termos quantitativos, mas de po-
der) e sua simpatia pela promoção da paz e da justiça social idealistas 
e inatingíveis, independentemente dos processos de formação.

Todas essas características se apresentam agravadas quando con-
textualizadas no cenário brasileiro, marcado pelo autoritarismo, pelo 
patrimonialismo, pelo clientelismo e pelos populismos (de direita e 
de esquerda).
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Logo, nossa compreensão crítica, apresentada sob a forma de epis-
temologia sociojurídica, busca produzir um conhecimento humano 
com ênfase específica em nossas questões jurídico-sociais, mas que 
incorpore os desafios de desnaturalizar e problematizar as dinâmicas 
e o correlato contexto que marcam a produção das normas jurídicas, 
caracterizados por nossa tradição classista, elitista, racista, machista, 
patriarcal e LGBTQIfóbica,

Outro aspecto, não menos importante do que os inúmeros desa-
fios de se refletir sobre o direito, segundo a lógica da sociologia jurí-
dica, que, por si, já não é tarefa fácil para os juristas, consiste no fato 
de que todas essas reflexões, quando realizadas no âmbito de um Pro-
grama, como é o nosso caso, ocorrem no ambiente da Academia, que 
também apresenta seus problemas, limites e desafios. A Academia é 
parte integrante da estrutura social e os indivíduos que a compõem 
(docentes e discentes, pesquisadores, técnicos e comunidade externa) 
são seu reflexo direto. Então, ela também é permeada pelas mesmas 
práticas verificadas no interior da sociedade que ela própria critica, 
sendo essa relação bastante dialética.

Assim, ao mesmo tempo em que nossos esforços se concentram 
nos processos de desnaturalização e problematização dos fenômenos 
sociais e jurídicos, todas essas discussões são realizadas em um am-
biente que muitas vezes reproduz nossos marcadores sociais da dife-
rença (de classe, raça. gênero/sexualidade e parentalidade), motivo 
pelo qual o que não podemos perder de vista, insisto, é o compromis-
so radical com a transformação social e a emancipação dos indivíduos 
que compõem a sociedade, tensionando todos esses aspectos não 
apenas para as dinâmicas externas como também para as internas.

Nesse sentido, o PPGSD se revela, além de pioneiro ao se aliar aos 
que se debruçaram sobre o debate acerca da sociologia jurídica no 
Brasil, como um ambiente bastante fértil à recepção dessas ideias, 
problemas e pesquisas, procurando contribuir para uma área em per-
manente construção que é a da epistemologia sociojurídica.
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Uma teoria dura o mesmo tempo dos seus pressupostos. Como os 
substratos da epistemologia sociojurídica estão longe de terem um 
fim imediato, considerados todos os fenômenos, problemas e desafios 
abordados nessa reconstrução de trajetórias, temos que nossa crítica, 
além de necessária, ainda é urgente, razão pela qual nossos esforços 
parecem revelar ainda serem bastante atuais e relevantes. Há braços 
na luta!
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SOCIOLOGIA DO DIREITO – 
TERMOS PROPOSTOS PARA UMA 
ANÁLISE TRANSDISCIPLINAR DO 
FENÔMENO SÓCIO JURÍDICO

Marcelo Pereira de Mello

As reflexões reunidas neste breve texto foram amadurecidas ao longo 
de 20 anos de ensino e pesquisa em temas situados na interface entre 
os fenômenos sociais e jurídicos, desde a criação do Programa de Pós-
-Graduação em Sociologia e Direito, o PPGSD, da Universidade Fede-
ral Fluminense. Curso do qual fui um dos fundadores e primeiro coor-
denador. O referido programa foi pioneiro no Brasil nesta temática e 
serviu como referência para inúmeros outros que passaram a estudar o 
direito e os fenômenos sociais de maneira integrada. Desde sua concep-
ção inicial e de sua aprovação pela CAPES no ano de 2000, o PPGSD, 
tem desenvolvido e estimulado em níveis de mestrado e doutorado os 
mais variados estudos de problemas cujo ponto convergente está na 
centralidade do direito no estudo das relações sociais e vice-versa. Nes-
te vinte anos de atuação temos, docentes e discentes, oferecido impor-
tantes contribuições para superarmos a visão sociológica tradicional de 
encarar o direito como simples reflexo dos interesses e valores sociais e 
fenômeno acessório das disputas de poder político entre grupos e clas-
ses. Ao revés, as relações jurídicas as encaramos como fenômenos cen-
trais, constitutivos e referenciais das próprias relações sociais.

Embora seja um tema secundarizado e mesmo negligenciado 
por muitos de seus intérpretes todos os clássicos da sociologia per-
ceberam o direito como o elemento importante da reflexão sobre a 
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constituição da ordem social. Ora, é sobre a ordem social que trata a 
sociologia mesmo quando o conflito é o foco dos estudos das relações 
sociais como em algumas perspectivas teóricas. Afinal, só há conflito 
como reação dos agentes a algo que se impõe como ordem referen-
cial para os indivíduos nas ações concertadas, isto é, ações com um 
sentido comum visado pelos agentes.

II

Talcott Parsons (1968) foi o sociólogo que explicitou de maneira ine-
quívoca e consciente a natureza da ordem social como sendo o pro-
blema fundamental da sociologia. Segundo este autor, não importa 
qual a resposta que se dê ao problema da ordem, a sociologia só se 
sustenta como disciplina científica se responder à questão central 
de como os indivíduos são capazes de ações concertadas que ofere-
cem sentido e finalidade para aqueles que encetam ações conjuntas. 
As respostas ao problema da ação coletiva têm sido variadas, quanto 
à sua natureza e às suas motivações. A teoria sociológica, qualquer 
uma, só tem sentido se partir do pressuposto de que a ação conjunta 
das pessoas não deriva de fatores aleatórios ou estritamente biológi-
cos ou psicológicos. Afinal, se as motivações para agir e os recursos 
cognitivos mobilizados para a ação por parte dos indivíduos fossem 
de natureza psíquica ou meramente reflexas, i. e., instintivas ou in-
voluntárias, a psicologia e a biologia seriam possíveis, mas não uma 
sociologia. Trata a sociologia, portanto, de entender como são cons-
truídos os mecanismos, os dispositivos e recursos cognitivos que os 
indivíduos utilizam para imprimir às suas ações um sentido que ma-
ximize a sua previsibilidade e o reduza o grau de contingência. Neste 
sentido, o direito figurou desde sempre no pensamento sociológico 
como elemento fundamental para entender e explicar a ação coletiva.

O fenômeno jurídico conforme abordado pelos clássicos das ciên-
cias sociais, em que pesem as diferenças valorativas e ênfases distintas, 
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revela aspectos, visões e concepções insuspeitadamente comuns e 
influenciadas pelo ambiente intelectual e pelas ideias de seu tempo. 
Convido, então, meus interlocutores, como fazemos na fenomeno-
logia, a “suspender” nossos juízos comuns acerca das classificações 
tradicionais das escolas sociológicas com o intuito de nos fixarmos 
nos aspectos mais substantivos das teorias sociológicas sobre os temas 
fundamentais da vida coletiva.

Em sua Sociologia do Direito (1983), Niklas Luhmann afirma que os 
sociólogos, pelo menos até o momento desta sua referida obra - creio 
que isso se alterou um pouco depois, pelo menos na Europa -, não se 
davam conta de que o direito e as relações jurídicas eram parte consti-
tutiva das relações sociais e que o estudo do direito, portanto, era es-
sencial para a compreensão das sociedades. É surpreendente, afirma-
va, que o direito pouco ocupe os sociólogos e que nas universidades “a 
‘sociologia do direito’ pouco apareça como disciplina oferecida e que, 
quando isso ocorre, a tarefa de lecioná-la é assumida mais por juristas 
que por sociólogos”. E, provocativamente, perguntava: “Por que a Socio-
logia do Direito é tão difícil para os sociólogos? ” (Luhmann, 1983:8).

Essas observações, feitas na década dos anos 70 do século passado 
para o contexto europeu se aplicavam também ao Brasil ainda com 
mais pertinência e continuam válidas, infelizmente, quase 50 anos 
depois. É notório o pouco interesse dos sociólogos brasileiros pela 
sociologia do direito, com honrosas exceções, e a fraca institucio-
nalização da matéria nas instituições nacionais mais importantes da 
sociologia e em seus congressos e encontros anuais. Tal desinteresse 
tem sido largamente compensado pelos juristas cada vez melhor pre-
parados técnica e academicamente para enfrentar os temas da socio-
logia do direito.

Luhmann atribui essa dificuldade da reflexão sociológica sobre o 
direito a dois fatores principais. O primeiro, os sociólogos, se resol-
vessem adentrar no cipoal de conceitos jurídicos para entender-lhes 
por dentro os significados enfrentariam uma complexa e complicada 
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cadeia de questões cujo entendimento exige anos de estudo e mesmo 
de prática jurídica sem os quais a abordagem sociológica seria me-
ramente diletante e superficial. Sem uma compreensão consequente 
dos conceitos e dos instrumentos da argumentação jurídica até mes-
mo a clássica abordagem sociológica de contextualização social das 
decisões jurídicas e sua argumentação, se são corretas e se sustentam 
em termos exclusivamente jurídicos, por exemplo, ou se são distor-
cidos em função da sua condição e classe social seria complicada; se-
riam inconsequentes e superficiais.

A outra dificuldade colocada para o sociólogo entender o direito 
seria pelo fato das relações jurídicas perpassarem todas as “esferas da 
vida” não sendo isolável o tema do direito numa subdivisão da matéria 
tais como as relações de família, trabalho, institucionalização uma vez 
que estes temas estão demarcados na própria realidade social e o direi-
to está imbricado em todas elas. A este respeito Luhmann afirma que: 
“Sempre que o campo de pesquisas não apresenta critérios claros de demarca-
ção, as sociologias especiais são levadas à situação crítica de se constituírem 
como uma teoria sociológica geral, ou então definhar” (Luhmann, 1983:8-9). 
Para efeito de sua sociologia do direito, Luhmann parte do pressuposto 
de que o Direito deve ser visto como a “estrutura de um sistema social” e 
enquanto tal tem “por função regular a complexidade do sistema [social]” 
(Luhmann, 1983:14-15). Claro que a sociologia do direito pode ser 
constituída, também, e, na verdade, se constituiu, com muitos outros 
programas investigativos, além daquele proposto por Luhmann.

III

Para entender o desinteresse dos sociólogos brasileiros para o fenô-
meno jurídico, o que só viria a mudar a partir da década de 90 do sé-
culo passado, podemos acrescentar ao diagnóstico de Luhmann que a 
indiferença pela matéria pode ser explicada também por uma variável 
de ordem histórica e conjuntural: a experiência política autoritária do 
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país especialmente a ditadura militar exatamente no período em que 
a sociologia brasileira dava os primeiros passos rumo à sua institucio-
nalização.

Ocorre que a ditadura no país, como não poderia deixar de ser, até 
mesmo pelo que dissemos antes sobre a impossibilidade de haver re-
lações sociais e políticas sem um ordenamento jurídico, se serviu dos 
instrumentos jurídicos para legitimar-se. Os atos jurídicos de exce-
ção, os conhecidos Atos Institucionais4, emprestaram aos poderosos 
de então um meio de expressão legal e de tentativa de estabilização 
do governo autoritário de forma a criar um mínimo de previsibilidade 
e segurança jurídica na ordem política excepcional. Acredito que a 
coincidência entre esses dois processos, a institucionalização da socio-
logia no Brasil e a instauração da ditadura militar seja um dos fatores 
determinantes do afastamento dos founding fathers da sociologia bra-
sileira do fenômeno jurídico e da reflexão sobre o direito. Além do 
mais, a agressão e amesquinhamento das funções jurídicas dos tribu-
nais estabeleceram na cultura sociológica local a suspeita da ligação 
direta e necessária entre a ditadura e a sua expressão jurídica.

Não apenas o estudo do direito ficou comprometido por estas 
circunstâncias, mas os estudos sobre as polícias e a violência urbana 
padeceram no Brasil deste mesmo mal de origem. Os estudos sobre 
segurança pública permaneceram, também, durante anos, como um 
objeto secundário das análises dos sociólogos brasileiros que identi-
ficaram e reduziram as instituições policiais e seu papel de garanti-
dores da ordem a algo como “aparelhos repressores do Estado”. Um 
dos poucos sociólogos brasileiros dissonantes nesta questão, Miran-
da Rosa, na verdade mais lido e respeitado por sua formação jurídica 

4. Normas elaboradas no período de 1964 a 1969, durante o regime militar. Foram editadas 
pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ou pelo Presidente 
da República, com o respaldo do Conselho de Segurança Nacional. Perfizeram um total de 
17 Atos Institucionais. http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-
-institucionais#content. Consulta em 03/10/2016.



82

e por juristas que por sua produção sociológica, coloca da seguinte 
forma a questão da apreciação da função policial por juristas e so-
ciólogos:

“O conceito de polícia é objeto de discussão entre os estudiosos do Direito Cons-

titucional e Administrativo, pois sua exata extensão é, de um lado, ampliada 

até abranger, praticamente, toda a atividade administrativa do Estado e, de 

outro, limitada como simples atividade preventiva ou repressiva dos ilícitos pe-

nais. Entre os dois extremos, contudo, se situam os juristas, cientistas, políticos 

e sociólogos, focalizando a atividade administrativa de modo especial, de ma-

neira que a acepção vulgar de “polícia” não impressione aos que examinam o 

importante campo de ação estatal que se situa no âmbito do chamado Poder de 

Polícia”. (Miranda Rosa, 1981:255).

Com efeito, os estudos sociológicos sobre a instituição e as fun-
ções policiais só foram realmente iniciados sem o preconceito e os 
resquícios do rancor ideológico à repressão política por autores nacio-
nais os quais destaco Edmundo Campos Coelho (1939-2001)5 e Anto-
nio Luis Paixão (1947-1996)6.

IV

Não foi pela falta de referências ao direito nos autores clássicos da so-
ciologia, notadamente Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx que 
os sociólogos nacionais se desinteressaram pela temática. Na obra de 
todos esses autores o direito aparece de maneira destacada, embora 

5. Professor e pesquisador do IUPERJ autor de vários estudos e pesquisas sobre a polícia e 
violência urbana dentre os quais gostaria de destacar Campos, Edmundo. “A Criminalização 
da Marginalidade e a Marginalização da Criminalidade”. Rio de Janeiro: Revista de Admi-
nistração Pública, abr./jun.1978.
6. Professor e Pesquisador da Universidade Federal Fluminense e da Fundação João Pinhei-
ro. Pioneiro nos estudos sobre a organização policial e a criminalidade em Minas Gerais.
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nem todos eles reconheçam a centralidade das relações jurídicas na 
constituição da ordem social. Alguns, até, especialmente Marx e Dur-
kheim, as tiveram em suas obras como relações acessórias, condicio-
nadas ou meramente indiciárias das relações sociais. Weber, embora 
conferisse algum grau de autonomia às relações jurídicas não deixou 
de atrelá-las em sua sociologia geral aos fundamentos mais genéricos 
da legitimação da dominação política.

Os analistas que se debruçaram na análise do contexto histórico 
do surgimento da sociologia gostam de destacar os elementos estru-
turais, as transformações econômicas, políticas e sociais dos séculos 
XVIII e XIX como condicionantes da constituição da matéria. Tal é 
certeza e aceitação desta tese que essa explicação aparece até como 
verbete de enciclopédias7. Entre os autores nacionais destaco o singe-
lo, mas muito influente livro de Carlos Benedito Martins (1982)8, O 
que é sociologia, para quem o surgimento da sociologia teria ocorrido 
como resultado de mudanças na sociedade de tal magnitude que pela 
primeira vez na história da humanidade teriam exposto os problemas 
sociais como um objeto de preocupação e de especulação por parte 
de inúmeros pensadores.

De fato, nos autores clássicos da disciplina as mudanças havidas 
no seio das sociedades europeias, especialmente as transformações na 
produção econômica imprimidas pelo crescimento da indústria e os 
impactos urbanos daí decorrentes aparecem como a origem e a mo-
tivação principal das reflexões sobre a dinâmica das ações coletivas as 
quais pretendiam explicar.

Ocorre que, nos trabalhos mais conhecidos e nas teses centrais 
que defendem transparece a preocupação de que embora as socie-
dades humanas existissem desde sempre, tais como existiam as so-
ciedades dos animais, faltavam explicações que lhe reconhecessem a 

7. https://pt.wikipedia.org/wiki/História_da_sociologia
8. Martins, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.
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natureza peculiar e lhes definissem os contornos gerais. A tal tarefa se 
dedicaram em primeiro lugar os pensadores sensíveis às questões da 
organização social.

V

Ao invés dessas análises naturalistas da sociologia tradicional ideia 
que temos defendido em nossas pesquisas e estudos é a de que o con-
ceito de sociedade surgiu de uma tradição intelectual, da história das 
ideias na Europa ocidental, a partir do século XVII, e tem um ponto 
de inflexão importante na concepção teórica de um estado de não-
-sociedade, isto é, da postulação lógica de um marco zero das rela-
ções sociais. A modelagem teórica de um estado de não sociedade, 
ou “estado de natureza”, propiciou as primeiras especulações sobre 
o caráter intencional das ações individuais, isto é, orientadas por um 
sentido e ancoradas em representações abstratas conformadoras de 
uma ordem inclusiva das ações de indivíduos. Assim como na ma-
temática a concepção do zero numeral possibilitou a expansão das 
representações numéricas de uma escala positiva e negativa de ele-
mentos, acreditamos que a concepção de um marco zero das relações 
sociais enquanto ações ordenadas e estabilizadas de indivíduos, dife-
rente das concepções religiosas e metafísicas de um “povo de Deus”, 
foi o que tornou possível a concepção sociológica de sociedade como 
um conceito integrador e ordenador de relações interindividuais com 
sentido cognitivamente construído.

Destarte, sociedades humanas, na perspectiva teórica que defende-
mos, não são entidades auto evidentes de elementos materiais distin-
guíveis por observação empírica. Sociologia, por consequência, não 
é uma ciência da sociedade natural de indivíduos, tal como descrita 
pelos autores positivistas do século XIX. Mas, é a sociologia uma ciên-
cia constituída a partir de uma abstração: “a sociedade”. Por essa ra-
zão nossa sociologia do direito começa com Thomas Hobbes, o autor 
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mais significativo e importante da postulação abstrata do estado pré-
-social; e não por qualquer outro autor inserido no campo teórico es-
trito do pensamento auto identificado como sociológico, ou que nele 
esteja inserido por força daqueles intérpretes que definiram a sociolo-
gia como estudo da “sociedade natural” de indivíduos.

Nossa hipótese acessória é a de que existe um continuum entre o 
pensamento dos autores que selecionamos neste estudo no sentido 
de uma progressiva incorporação do conceito de sociedade como fe-
nômeno sui generis às reflexões sobre as bases jurídicas das ações co-
letivas. Num extremo da filosofia social inglesa temos a concepção 
de Hobbes de que o direito forja a sociedade retirando indivíduos 
insociáveis inseridos num hipot[ético “estado de natureza” onde os 
conflitos e os belicismos dão a tônica das ralações interindividuais, 
passando pelo liberalismo com a ideia da preexistência de uma so-
ciedade natural pacífica e ordeira que vai estabelecendo as regras e 
normas legais que procuram assegurar a pax natural na medida em 
as comunidades humanas vão se complexificando. Nessa corrente de 
raciocínios o utilitarismo procura conciliar o cálculo individual com a 
criação dos expedientes legais integradores dos indivíduos às suas co-
munidades de valores. Não haveria, dessa forma, em nossa perspecti-
va, as concepções sensualistas de sociedade se não houvesse antes de-
las as concepções contratualistas e utilitaristas de uma organização de 
indivíduos que se unem intencionalmente, vale dizer, racionalmente, 
por regras e normas comuns.

Ao fim e ao cabo nossa tese geral é de que a sociologia do direito 
com este nome, embora só apareça no final do século XIX com Max 
Weber tem antecedentes incontornáveis na filosofia política e social 
europeia, especialmente inglesa. No fluxo das teorizações sobre as re-
lações sociais Luhmann e Habermas reassumem o radicalismo teóri-
co de Hobbes ao retomarem, embora cada um a sua maneira, a ideia 
de que o direito é o fenômeno social estruturador por excelência da 
ordem social
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Em nossa expressão, somente estão em sociedade aqueles que têm 
consciência disso. Não há um sentimento e/ou uma propensão inscri-
tos na genética dos indivíduos que os coloquem imediatamente em 
sociedade a partir de seu nascimento tal como se depreende da clás-
sica formulação de Durkheim de que a sociedade precede os indiví-
duos. Para se considerar em sociedade é necessário a adesão delibera-
da dos seus membros a uma ordem que tem seus liames explicitados 
por regras das quais se sabe a origem e limites ainda quando creem 
que eles resultem de uma racionalidade instrumental ou de um de-
sígnio supranatural. Porque em qualquer destes casos, orientados por 
ações onde a conexão entre meios e fins pode ser explicitada por de-
monstrações lógicas e racionalizadas ou guiados por sentimentos im-
precisos, os indivíduos, para se considerarem em estado de sociedade 
uns com os outros, sempre têm explicitado para si próprios, “consen-
tido”, um sistema de provas da correção de suas ações orientadas para 
o outro igual, os “outros-eus”, na expressão de Alfred Schutz, bem 
como pela consciência de haver um conjunto de penalidades e repri-
mendas para os erros de interpretação e desvios cometidos.

VI

Ao afirmarmos que o conceito de sociedade só é possível construir 
com a proposição contrafactual de um estado de desordem, transfe-
rimos para os autores contratualistas a verdadeira autoria dos pressu-
postos teóricos que permitiram a formulação do conceito de ordem 
social. A primeira implicação dessa nossa proposição é a de que o 
conceito de sociedade não deriva, portanto, de “condições materiais”, 
“históricas” ou de uma “natureza” auto evidente, mas que, ao contrá-
rio, sociedade é um conceito construído intelectivamente a partir de 
idealizações sobre a desordem. Nesse sentido, o “estado de natureza” 
está para a sociologia como o conceito do número zero está para o 
raciocínio matemático. Acreditamos que a Durkheim só foi possível 
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conceber os “elementos pré-contratuais do contrato” como fontes da 
“consciência coletiva” e da “moral social” em decorrência do contras-
te que estabelece com a concepção de um “estado de guerra de todos 
contra todos” segundo a versão contratualista de Hobbes. Da mesma 
forma, a noção de “estrutura social” de Marx é influenciada pela con-
cepção idealizada do Estado como conceito que integra em relações 
com sentido (racionalizadas) as relações materiais (naturais) entre as 
“famílias” tal como descrito por Hegel. A influência de Hobbes se faz 
sentir no idealismo hegeliano.

Thomas Hobbes é o autor cuja concepção utilitarista do Estado re-
percute igualmente nas ideias liberais de autores como John Locke e 
Montesquieu, mesmo porque suas concepções de sociedade civil (na-
tural) pré-existente ao Estado encontra seus limites, como reconhe-
cem ambos os autores, quando se trata de administrar as sociedades 
complexas. John Locke não confere ao pacto ou contrato social uma 
condição fundacional da vida em sociedade, mas concede que uma 
sociedade complexa não pode existir sem o estabelecimento de um 
“contrato”.

As concepções liberal e utilitarista de ordem social avançam na di-
reção de inserir elementos que inscrevem na concepção estritamen-
te racionalista e individualista de Hobbes o ordenamento moral, ou 
seja, os valores que unem os indivíduos em ações comuns quando 
organizados em pequenos grupos comunitários. Desse modo, John 
Locke, Montesquieu, Jeremy Bentham e Stuart Mill reconhecem, 
como Hobbes, a ideia de que a sociedade política abrangente, a or-
dem social inclusiva de todos, a sociedade, enfim, da qual falam os so-
ciólogos é uma construção racionalizada e ponderada de indivíduos 
que, não obstante viverem naturalmente em grupos com identidade 
moral, não põem prescindir de leis e regras de comportamento artifi-
cialmente construídas num pacto.

Desse modo, em todos eles as leis positivas surgem como condi-
ção necessária para o convívio ordenado dos indivíduos em sociedade 
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amplificadas. Nas perspectivas liberais e utilitaristas o direito, em 
suma, é próprio e inerente à vida em sociedades complexas e hete-
rônomas.

Permanece, assim, em Locke e Montesquieu a diferença que Hob-
bes afirma haver entre o jusnaturalismo, isto é, entre um direito na-
tural, fruto da razão humana e comum a todos os indivíduos, e as leis 
políticas e civis constitutivas de cada nação.

Jeremy Bentham e Stuart Mill fazem uma adição bastante impor-
tante, segundo a nossa proposição, à concepção pré-liberal de Hobbes 
da sociedade atomizada em indivíduos independentes assim como 
ao pensamento liberal de John Locke, quando introduzem, especial-
mente, Stuart Mill, o conceito de coletividade e valores comunitários. 
Sem abandonarem a ficção utilitarista de que a adesão a ordem é pro-
duzida como intenção de indivíduos e mensurada pelo cálculo entre 
a felicidade e o desprazer, os utilitaristas não desprezam a base hipo-
tética de uma não-sociedade para pensar quais os critérios mais propí-
cios à reunião de todos em uma ordem comum. Principia, assim, na 
história da constituição do conceito de sociedade o ingrediente moral 
como fonte de orientação dos comportamentos individuais.

Na concepção de Marx sobre o significado do direito para a cons-
tituição da sociedade é verdade que não temos visível ou evidente o 
debate com Hobbes. Mas sobra Hegel, cuja concepção de sociedade 
política unificada pelo Estado reafirma, de maneira indireta, a con-
cepção hobbesiana de que as relações naturais entre as famílias, uma 
espécie de momento zero de constituição da ordem, deve ceder as 
decisões relacionadas ao interesse de todos que só são possíveis com 
monopólio estatal do uso legítimo da força. A tese original Marx so-
bre o direito e a ordem jurídica é construída, na verdade, em sua céle-
bre obra A Ideologia Alemã, escrita em parceria com Friedrich Engels, 
que é quando o autor abandona de vez o investimento no conceito 
liberal de Rousseau da “vontade geral” para explicar a estabilização 
das relações sociais pela política. A negação da tese hegeliana sobre 
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o Estado como conceito puro bem como o rompimento definitivo 
do marxismo com a tradição liberal, ocorre quando o autor modela 
a sua explicação sobre as relações jurídicas colocando-as como um 
elemento superestrutural subserviente aos interesses subjacentes à 
estrutura produtiva (ainda que em “última instância”) dos diversos 
modos de produção. Essa guinada teórica, no entanto, não ocorre, 
como pretendemos demonstrar, sem prejuízos a uma compreensão 
mais densa dos significados do direito para a estabilização da ordem 
social. Começa, assim, o Marx economista engajado politicamente 
e mais interessado em mostrar o conflito irreconciliável das classes 
como centro da dinâmica social que em explicar os fundamentos da 
ordem social, razão fundamental da reflexão sociológica.

Durkheim surge na trajetória da disciplina produzindo sua explica-
ção sobre a ordem a partir de uma dupla antítese. Em primeiro lugar, 
erige sua teoria sobre a ordem social contra o suposto comum dos 
contratualistas, liberais e utilitaristas de que o concerto entre as ações 
individuais é realizado pela racionalidade e pela intencionalidade dos 
indivíduos via contrato social. Em segundo lugar, a tese de Durkheim 
se insurge contra a concepção de Marx de que os interesses de natu-
reza econômica, necessariamente diruptivos, têm supremacia sobre 
os componentes agregadores de conteúdo valorativo e natureza mo-
ral. No entanto, da mesma forma que Marx, mas por razões diversas, 
Durkheim introduz o direito na teoria sociológica como fenômeno 
periférico, como um epifenômeno dos fatos sociais. Sem a concepção 
da não-sociedade, entretanto, sua definição da moral social não seria 
possível de prosperar.

O direito retoma, em parte, o protagonismo na explicação da or-
dem social com Max Weber. Este autor recoloca o direito no centro 
da reflexão sobre a estabilização das relações interindividuais quando 
atribui às relações jurídicas papel legitimador dos tipos de dominação 
política. Novamente, as regras do direito, como na tradição contra-
tualista, assumem papel determinante no ajuste de expectativas de 
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comportamento nas relações sociais por gerarem a previsibilidade 
necessária nas ações concertadas. Segundo o autor os comandos nor-
mativos considerados legítimos pelos indivíduos potencializam a pro-
babilidade de que eles venham a agir em conjunto e previsivelmente.

Se Weber devolve parcialmente ao direito um papel importante 
na construção da ordem social ao colocá-lo como fonte fundamental 
da estabilização das expectativas nas interações sociais, serão as teo-
rias de Luhmann e Habermas que devolverão às relações jurídicas seu 
caráter central para a constituição da ordem. Luhmann, baseado na 
concepção sistêmica de Parsons, é o mais radical neste sentido ao re-
duzir a comunicação situacional dos sentidos da ação dos indivíduos 
aos códigos binários do lícito e do ilícito do direito e ao retirar da 
ideia original de Parsons sobre o sistema social os elementos da es-
trutura cultural com o que este autor acreditava combinar a integra-
ção dos comandos normativos com os valores difusos orientadores 
da ação. Sua ideia de uma sociedade como um sistema de sistemas 
restringe radicalmente as possibilidades da contingência como com-
ponente inexorável das interações sociais. Habermas, por seu turno, 
admite que as normas jurídicas são estabilizadoras da ordem, mas 
procura recuperar os processos contingentes e dialogais da interação 
promovendo o que chama de guinada linguística, isto é, colocando 
a linguagem como o medium privilegiado da comunicação dos indi-
víduos. A linguagem do direito positivo, em especial, segundo Ha-
bermas, permite aos “atores socialmente constituídos” promoverem 
acordos cognitivos no bojo de uma dinâmica comunicativa capaz de 
afinar os entendimentos conflitivos que perpassam as suas intenções.

O resgate do direito não apenas como reflexo como centro da vida 
social, mas como fenômeno próprio e central da ordem social creio 
ser o que temos perseguido em nosso PPGSD e em nossa linha de 
pesquisa. Os resultados podem ser auferidos com as dezenas de dis-
sertações e teses que temos defendido desde nossos primórdios no 
ano 2000.
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“QUASE MEMÓRIA ACADÊMICA: 
DE ONDE VIM, PRA ONDE VOU?”

Cleber Francisco Alves

Este ensaio foi escrito como parte de uma iniciativa coletiva que en-
volve os professores integrantes da linha de pesquisa “Acesso à Justiça, 
Relações de Trabalho, Direitos Sociais e Instituições” do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e Direito - PPGSD - da UFF. Foi 
deliberado que os trabalhos a serem escritos se configurariam em 
“ensaios”, sem um formato acadêmico de maior rigor “formal” (ou 
seja, sem a preocupação com citações, notas de rodapé, revisão de bi-
bliografia, problematizações de conceitos, etc.). O propósito lançado 
foi o de suscitar uma reflexão retrospectiva, introspectiva e que seja, 
sobretudo, capaz de abrir novas perspectivas e horizontes no que se 
refere à compreensão crítica (e propositiva) das atividades presentes, 
passadas e futuras de cada um de nós, individualmente e como grupo 
pretensamente integrado/articulado de docentes-pesquisadores que 
compõem a referida linha de pesquisa. A oportunidade de uma pausa 
para realizar essa reflexão configura um expressivo desafio e provoca 
questionamentos significativos, neste momento de tanta inquietu-
de, ansiedade e incertezas como o que estamos vivendo ao longo de 
2020, sob o impacto da pandemia do COVID-19, que abalou profun-
damente todos os paradigmas existenciais e projetos vivenciais, seja 
de cunho individual ou social/coletivo, por todo o planeta.

As reflexões e considerações que vou delinear aqui devem levar em 
conta a circunstância de que minha trajetória no PPGSD, comparati-
vamente à dos demais colegas que integram esta linha de pesquisa, é 
relativamente curta e recente: fui credenciado no Programa no final 
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do ano de 2014. Então, somente a partir do primeiro semestre de 2015 
é que efetivamente passei a atuar no PPGSD, oferecendo disciplinas 
curriculares (optativas e obrigatórias), assumindo orientações discentes 
(tanto de mestrado quanto de doutorado), e realizando atividades de 
pesquisa. No momento inicial de meu ingresso no PPGSD, o programa 
apresentava uma configuração que abrangia 05 (cinco) linhas de pes-
quisa e meu interesse em pleitear o credenciamento se deu exatamente 
em razão da afinidade de minhas anteriores atividades de pesquisa e de 
produção acadêmico-científica com as questões e temáticas que eram 
objeto de investigações na linha então denominada “Acesso à Justiça e 
Crítica das Instituições Político-Jurídicas”. Assim, procurarei explicitar, 
na primeira parte deste ensaio, exatamente o resgate dessa minha traje-
tória prévia ao meu ingresso no PPGSD, de modo a melhor contextua-
lizar a minha inserção originária no programa.

Num segundo momento, pretendo fazer um balanço crítico a res-
peito das atividades efetivamente realizadas por mim ao longo destes 6 
(seis) anos de atuação no PPGSD-UFF, relatando as contribuições ofere-
cidas e possíveis lacunas que tenham sido deixadas nesse percurso. Por 
fim, na terceira parte do ensaio, procurarei me situar no cenário em 
que nos encontramos no momento presente, tentando vislumbrar ho-
rizontes que se revelem possíveis/desejáveis, buscando o fortalecimen-
to e maior consistência nas perspectivas futuras que se descortinam 
para a atual linha de pesquisa “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, 
Direitos Sociais e Instituições” a que estou vinculado com o intuito de 
ampliar a interlocução e integração com as atividades e projetos desen-
volvidos pelos demais colegas docentes-pesquisadores.

I

Minha trajetória como professor universitário começou, de certo 
modo, muito precocemente (sobretudo se tomada em conta a rea-
lidade contemporânea do mercado profissional docente-jurídico): 
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tendo eu concluído a graduação em Direito na Universidade Cató-
lica de Petrópolis (UCP) no final de 1990, já em março de 1991, rece-
bia um convite – feito pelo professor peruano ALFREDO GARCIA 
QUESADA – para iniciar-me na atividade docente de nível superior, 
passando desde então a lecionar naquela mesma instituição de ensino 
onde eu havia acabado de me graduar: comecei, de modo inusitado, 
lecionando a disciplina de Ética Profissional em cursos da, então, Es-
cola de Reabilitação. A partir de 1993 – por indicação de meus antigos 
professores FRANCISCO MARCOS ROHLING e MARCUS FAVER 
– eu passei a lecionar no curso de graduação em Direito, onde perma-
neço atuando até presente. Era um tempo em que o ainda incipiente 
sistema de pós-graduação stricto senso na área do Direito não era ca-
paz de formar quadros de docentes devidamente titulados, nem mes-
mo com o grau de mestre, para atender à crescente demanda que já 
se verificava na expansão do ensino superior, especificamente no cam-
po jurídico. Sorte minha que, devido a tal circunstância, pude reali-
zar quase que imediatamente após a graduação um anseio que vinha 
alimentando – devo confessar – ao longo de todo o período do curso 
de Bacharelado. Porém, devido às características que predominavam 
na conjuntura das carreiras docentes jurídicas de então, era pratica-
mente inexorável que – mesmo entre aqueles que se reconheciam vo-
cacionados e identificados para dedicação à atividade do magistério 
– se buscasse paralelamente uma inserção profissional também em 
alguma das carreiras jurídicas tradicionais, seja a advocacia privada ou 
o ingresso no serviço público. Não foi diferente no meu caso.

Ao longo dos dois primeiros anos logo após minha graduação, ins-
pirado num professor – MAURO SILVA GUEDES – que era um refe-
rencial para mim, eu cogitei de tentar ingressar no Ministério Público 
e até cheguei a prestar concursos, no Estado de Minas Gerais. Até 
que, no final de 1993, sem nunca haver conscientemente alimentan-
do qualquer expectativa de ingressar na Defensoria Pública, eu acabei 
me inscrevendo no concurso que estava aberto no Estado do Rio de 
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Janeiro. Fui superando todas as etapas do certame até que em abril 
de 1994 obtive a aprovação final, vindo a tomar posse em maio de 
1994. A Defensoria Pública era – dentre as carreiras jurídicas do servi-
ço público – aquela que ainda estava em fase bem elementar de estru-
turação e de afirmação de sua identidade, no quadro da recém pro-
mulgada Constituição Federal de 1988. Tendo iniciado o exercício da 
função, percebi que me identificava plenamente com o papel social e 
profissional esperado dos membros dessa instituição, que reconheci-
damente é tida como instrumento – por excelência – de realização do 
acesso aos direitos e à justiça. Eis aí as origens dessa especial afinidade 
que, ao longo de quase três décadas, tem me vinculado profissional e 
academicamente às questões do ACESSO À JUSTIÇA.

Passado o período do estágio probatório na Defensoria Pública, já 
adquirida uma certa estabilidade nessa carreira profissional, conside-
rando o novo quadro de reconfiguração normativa e estrutural por 
que estava passando o ensino jurídico na década de 19909, desejando 
obter não só a titulação formal mas também o aprimoramento e a 
qualificação específica para bem desempenhar o oficio docente, nas 
três dimensões próprias e indissociáveis inerentes à atividade univer-
sitária (ensino, pesquisa e extensão), iniciei o curso de Mestrado em 
Direito, na PUC-Rio, no ano de 1996, que concluí em fevereiro de 
1999. A circunstância de ter obtido o título de mestre foi decisiva para 
que eu viesse a ser convidado, em agosto de 1999, a desempenhar o 
cargo de Diretor da Faculdade de Direito da UCP e de coordenador 
do seu curso de graduação, com a espinhosa missão de reverter um 
quadro dramático de iminente descredenciamento do referido cur-
so, pelo MEC, exatamente por não ter ocorrido – no tempo devido 
– a efetiva implantação das novas diretrizes curriculares fixadas na 

9. Refiro-me às profundas transformações decorrentes da edição da Portaria MEC 
1886/1994, que estabelecia as “novas” diretrizes curriculares dos cursos jurídicos no país, e 
que foi o elemento propulsor e o marco normativo que resultou numa ampla reconfiguração 
do ensino jurídico no país.
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Portaria 1886/94. A experiência do desempenho dessa missão, feliz-
mente bem sucedida com a total reversão daquele quadro desfavorá-
vel, e plena adequação do curso de Direito da UCP à nova conjuntura 
e consequente renovação do seu credenciamento pelo MEC, acabou 
propiciando meu engajamento e aprofundamento nas questões e di-
lemas relativos ao Ensino Jurídico no Brasil, levando-me a participar 
ativamente nos diversos fóruns de discussão e a atuar também como 
voluntário em comissões de avaliação de cursos de graduação, por 
designação do MEC/INEP. O refinamento do olhar para a realida-
de e para os desafios do ensino jurídico permitiu também uma vi-
são crítica quanto à dinâmica da formação prático-profissional, não 
apenas sob a ótica dos aspectos didático-pedagógicos, mas também 
ético-deontológicos no que se refere ao papel que cabe aos cursos de 
direito para incutir em seus egressos, para além da legítima aspiração 
de êxito profissional, uma consciência e compromisso com a busca da 
efetividade no acesso aos direitos e à justiça. Por outro lado, também 
tive aguçada a percepção acerca da importância do fomento à ativi-
dade de pesquisa e de produção/difusão do conhecimento jurídico 
(considerando desejável que isso ocorra desde a fase da graduação) e 
bem assim da melhor preparação e qualificação específica (na esfera 
dos cursos de pós-graduação stricto sensu) daqueles que optarão por 
se dedicar à carreira docente jurídica.

Terminada a experiência na gestão acadêmica do curso de gradua-
ção em Direito da UCP, em agosto de 2001, e tendo sido então recém 
criado o curso de Doutorado em Direito da PUC-Rio, fiz minha inscri-
ção no respectivo processo seletivo pretendendo dar seguimento na mi-
nha qualificação de docente e pesquisador. Toda essa base e experiência 
adquiridas, tanto de ordem prático-profissional na Defensoria Pública 
quanto docente-acadêmica na Universidade, e a consciência acerca da 
especificidade dessa minha condição “dúplice/híbrida” foram decisivas 
na definição do tema da pesquisa proposta para ser realizada no Douto-
rado; pretendia buscar convergências que permitissem sinergias entre 
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o meu atuar como defensor público e como professor-pesquisador uni-
versitário. Assim, o meu projeto de pesquisa de doutorado tinha o pro-
pósito de investigar modelos de serviços estatais de assistência jurídica 
gratuita, com o intuito de melhor compreender suas especificidades, 
potencialidades e limitações, tendo presente o objetivo que justifica sua 
existência que é o de assegurar isonomia e efetividade no acesso à justi-
ça e aos direitos para todos, especialmente para os estratos mais vulne-
rabilizados na sociedade.

A proposta metodológica da investigação que foi levada a efeito 
no doutorado abrangia não apenas a tradicional pesquisa bibliográfi-
ca e de análise, sistematização e interpretação de regras jurídicas no 
plano constitucional e infra-constitucional, mas também a realização 
de algum tipo de pesquisa de campo, com realização de observação 
in loco, sob uma ligeira inspiração de cunho (pretensiosamente) etno-
gráfico. Essa foi uma diretriz apontada pelo meu orientador – o Prof. 
Dr. JOSÉ RIBAS VIEIRA – que, segundo me parece, deram um dife-
rencial marcante e peculiar ao trabalho que culminou na tese de dou-
torado. Além disso, sob inspiração da Profa. Dra. ANA LÚCIA DE 
LYRA TAVARES, foram empregadas técnicas e métodos de natureza 
comparatista que se revelaram pertinentes e necessários visto que o 
estudo realizado tinha como objeto os modelos de serviços de assis-
tência jurídica gratuita adotados no Brasil, na França e nos Estados 
Unidos10. Esse também parece ter sido um traço marcante da referida 
tese doutoral. A despeito da ousada e arriscada empreitada em que 
nos lançamos, considerando a pouca versatilidade e baixa familiarida-
de dos pesquisadores do campo jurídico com métodos e técnicas de 
pesquisa fora da esfera da dogmática tradicional, parece que o resul-
tado alcançado foi satisfatório. Essa conclusão advém do fato de que 

10. Para dar conta dos objetivos da pesquisa, tive a oportunidade de permanecer, por dois 
semestres consecutivos, respectivamente, nos Estados Unidos e na França, realizando pes-
quisas vinculado à Universidade de Baltimore e à Universidade de Montpellier, com quem a 
PUC-Rio mantinha convênios.
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a tese de doutorado resultante dessa pesquisa foi indicada pelo PPGD 
da PUC-Rio para concorrer à primeira edição do “Prêmio Capes de 
Teses”, em 2006, e acabou sendo a tese vencedora do certame na área 
do Direito, naquele ano.

Foi exatamente durante o período de realização da pesquisa douto-
ral, e como decorrência direta da temática específica da referida pesqui-
sa, que foram fixadas as bases de uma contínua e ininterrupta atividade 
investigativa a que tenho me dedicado desde então, sempre relaciona-
das – de algum modo – às questões atinentes ao ACESSO À JUSTIÇA. 
Assim, nesse contexto, tomei a iniciativa de criar o primeiro grupo de 
pesquisa do Brasil dedicado especificamente a investigar questões rela-
cionadas ao “Acesso à Justiça e Defensoria Pública”, que foi formalmen-
te registrado no Diretório do CNPq no ano de 2002, originariamente 
vinculado à Universidade Católica de Petrópolis e, desde 2015, transfe-
rido para a UFF (ver: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/230183), 
com funcionamento ininterrupto há cerca de 18 anos.

Pouco depois de haver concluído o Doutorado, fui convidado a 
submeter proposta de credenciamento para integrar o Corpo Do-
cente Permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Gama Filho (UGF), no ano de 2007, tendo sido tal proposta apro-
vada pelo Colegiado do referido curso, seguindo-se a formalização 
de minha contratação como professor daquela instituição de ensino 
superior. No parecer elaborado, então, pela Prof. Dra. ELIANE BO-
TELHO JUNQUEIRA, uma pesquisadora notoriamente reconhecida 
no campo da SOCIOLOGIA DO DIREITO em nosso pais, que atuou 
então como consultora externa a convite do Colegiado do PPGD-U-
GF, para analisar e opinar sobre minha proposta de credenciamento 
naquele programa, foi por ela explicitamente enfatizada minha vincu-
lação e afinidade temática às questões do acesso à justiça11. Durante 

11. Consta do referido parecer, subscrito pela Profa. Dra Eliane Botelho Junqueira, a seguin-
te manifestação, acerca da proposta de pesquisa que na época submeti ao Colegiado do PPG-
D-UGF: “Trata-se de um tema importante no processo de consolidação democrática, afinado à linha 
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o período de 03 (três) anos – 2007 a 2010 – estive vinculado ao PPG-
D-UGF, iniciando naquela instituição minha atuação como docente-
-pesquisador no âmbito da pós-graduação stricto sensu. Nesse período, 
orientei 5 (cinco) dissertações de mestrado e 1 (uma) tese de doutora-
do, conforme quadro abaixo:

Quadro 1: Orientações de Mestrado e Doutorado no PPGD-UGF (2009-2010)

Ano Nome Curso Título do Trabalho Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2009 Alex Sander 
Xavier Pires

Mestrado Pacificação de 
Julgados: estudo 
descritivo do “recurso 
de inaplicabilidad de 
la ley” e da unifor-
mização de juris-
prudência

Professor da Facul-
dade de Direito da 
Universidade Nova 
de Lisboa (Portugal)

2010 Ana Maria Cava-
lier Simonato

Mestrado As Garantias Consti-
tucionais no Acesso 
à Justiça dos Juizados 
Especiais Cíveis.

Advogada

2010 Eraldo José 
Brandão

Mestrado O Alargamento do 
acesso à justiça com 
a inclusão da Defen-
soria Pública no rol 
dos legitimados dos 
Processos Coletivos: 
desafios e perspec-
tivas na defesa do 
meio ambiente 
ecologicamente 
sustentado

Advogado. Professor 
da Universidade Está-
cio de Sá - Doutoran-
do pela UNESA

de pesquisa da Universidade Gama Filho “Estado, Constituição e Direitos da Cidadania no Brasil”. O 
Professor Cleber tem amplo domínio da bibliografia referente ao tema e das diferentes concepções teó-
ricas a respeito. Sem dúvida, o Professor Cleber pode ser considerado, atualmente,uma das mais altas 
autoridades no tema do acesso à justiça no Brasil”.
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Ano Nome Curso Título do Trabalho Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2010 Aluisio Rodri-
gues Filho

Mestrado O princípio da 
cooperação do juiz 
no processo civil 
moderno e o Estado 
Democrático de 
Direito

Advogado

2010 Gerardo Gallo 
Candido

Mestrado Seguro Jurídico e 
Acesso à Justiça: 
estudo sobre a via-
bilidade de implan-
tação do contrato 
de seguro jurídico 
no Brasil

Advogado. Professor 
no Centro Universi-
tário de João Pessoa/
PB (UNIPÊ). Douto-
rando - UFPB

2010 Paulo José Caba-
na Andrade

Doutorado Pluralismo e Diálogo 
das Fontes: uma pro-
posta de renovação 
da teoria das fontes 
do Direito Civil

Juiz de Direito

No ano de 2010, solicitei meu desligamento da UGF após ter sido 
aprovado em concurso público para o cargo de professor adjunto, 
vindo a ser admitido na carreira docente da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal Fluminense, lotado no Departamento de Direi-
to Processual. Iniciei minhas atividades lecionando no curso de gra-
duação em Direito e permaneci por um curto período afastado das 
atividades da pós-graduação stricto sensu. Em 2012 fui convidado a as-
sumir a Coordenação do recém aprovado Programa de Pós-Gradua-
ção em Direito da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), pas-
sando a integrar o corpo docente do respectivo curso de Mestrado, 
com a responsabilidade de conduzir as atividades de implantação do 
referido programa. No PPGD-UCP, dei continuidade às atividades de 
pesquisa sempre com foco na temática do acesso à justiça, ali per-
manecendo até 2014 quando me afastei para realizar um estágio de 
pós-doutorado no Institute of  Advanced Legal Studies - IALS da Univer-
sidade de Londres, como bolsista da CAPES.
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Quadro 2: Orientações de Mestrado no PPGD-UCP (2012-2014)

Ano Nome Curso Título do Trabalho Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2014 Isabela Rampini 
Esteves

Mestrado A Defensoria Pública e 
os possíveis avanços na tu-
tela coletiva das microle-
sões de consumo a partir 
da Lei 11448/2007.

Procuradora do 
Município de Pe-
trópolis

2014 Marcelo da 
Costa Bretas

Mestrado A privacidade e o poder 
investigatório: o limite en-
tre o arbítrio e o respeito 
aos direitos fundamentais 
na hipótese de intercepta-
ção telefônica.

Juiz Federal

2014 Fabiana Ferreira 
Pimentel Kloh

Mestrado 
em Educa-
ção (coo-
rientador)

Homeschooling no Brasil: 
a legislação, os proje-
tos de lei e as decisões 
judiciais

Professora e 
Advogada

Minha intenção era de, quando do retorno ao Brasil, postular o 
credenciamento em algum dos programas de pós-graduação stric-
to sensu existentes na Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Isso acabou ocorrendo no final de 2014, quando 
ainda me encontrava fora do país realizando o estágio pós-doutoral: 
no mês de outubro daquele ano tomei conhecimento da publicação 
de edital para credenciamento de novos professores no PPGSD-UFF 
e submeti uma proposta que acabou sendo aprovada pelo Colegia-
do. Fiquei muito entusiasmado com a oportunidade de me vincular 
ao PPGSD em razão do reconhecido prestígio e do renome que o 
programa tinha na comunidade acadêmica tanto no âmbito regional 
quanto nacional Além disso, outro aspecto que me atraia no PPGSD 
era exatamente a existência de uma linha de pesquisa – então deno-
minada “Acesso à Justiça e Crítica das Instituições Político-Jurídicas” 
– que se harmonizava plenamente com minhas investigações e com 
minhas produções e atividades acadêmicas e respectivas publicações, 
conforme trajetória acima narrada. Por fim, a atratividade específica 
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do PPGSD se dava exatamente em razão do perfil/proposta diferen-
ciada daquela dos demais programas então existentes no âmbito da 
Faculdade de Direito, ou seja, a abertura para pesquisas interdiscipli-
nares e para reflexões não estritamente de caráter dogmático que aca-
bam prevalecendo no campo estritamente jurídico. Passados 6 (seis) 
anos desde meu ingresso no PPGSD parece oportuno realizar um ba-
lanço sobre minhas atividades e contribuição ao programa ao longo 
desse tempo, o que será objeto da segunda parte deste ensaio.

II

Para desincumbir-me da tarefa de elaborar este ensaio, busquei resga-
tar registros escritos diversos, existentes em meus arquivos impressos 
e eletrônicos, e deparei-me com o texto da proposta que encaminhei 
aos membros da comissão de credenciamento postulando minha ad-
missão no PPGSD, em outubro de 2014. A Comissão era composta 
pelos professores Marcelo Pereira de Mello, Letícia Veloso, Delton 
Meirelles, Luis Antônio Cardoso e Pedro Heitor Barros Geraldo. Eis 
um pequeno excerto do texto que, na ocasião, foi por mim encami-
nhado à comissão, como síntese da minha proposta de trabalho, em 
caso de vir a ser credenciado como docente do PPGSD:

“Nas últimas décadas a temática do acesso à justiça vem merecendo ex-

pressiva atenção no pensamento jurídico, com interfaces no campo da 

ciência política e da sociologia, compreendendo-se que a conquista da ci-

dadania plena não pode prescindir da superação das barreiras de ordem 

institucional, cultural e econômica que representam óbices à utilização dos 

instrumentos e recursos jurisdicionais, lato sensu, destinados a garantir a 

efetivação dos direitos fundamentais. Na superação da barreira de ordem 

econômica, um papel essencial cabe à Defensoria Pública, que é a institui-

ção constitucionalmente encarregada de assegurar a assistência jurídica 

integral e gratuita em prol dos necessitados. E, no campo organizacional, 
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cada vez mais se consolida a indispensável atuação tanto do Ministério Pú-

blico como da própria Defensoria Pública na defesa dos interesses meta-indi-

viduais. Paralelamente, a informalização dos mecanismos e procedimentos 

jurisdicionais para a administração de conflitos cíveis e criminais, no âm-

bito dos Juizados Especiais, tem trazido expressiva ampliação dos canais de 

acesso à justiça, permitindo a defesa de direitos e interesses que - de outro 

modo - f icariam desprotegidos. A pesquisa a ser empreendida terá como fi-

nalidade aprofundar a compreensão do papel dessas instituições na busca 

da ampliação do acesso à justiça e da efetivação dos direitos fundamentais, 

refletindo sobre as políticas públicas de ampliação dos patamares de igual-

dade sócio-econômica, abrindo perspectivas para o estudo de novas práticas 

processuais e de novos modos de solução de conflitos capazes de superar obs-

táculos que dificultam a construção da sociedade justa e igualitária preco-

nizada na Constituição brasileira de 1988.”

Na carta de apresentação dessa minha proposta eu enfatizei 
também a intenção e compromisso de contribuir num esforço para 
“estabelecer canais de intercâmbio com Pares da comunidade aca-
dêmica de âmbito internacional” especificamente na área temática 
de minhas pesquisas, colaborando para a internacionalização das 
atividades do PPGSD. Num olhar retrospectivo, considero que – de 
certo modo – é possível constatar em grande medida o alcance de 
muitas das metas e propósitos então fixados. Destaco especialmen-
te as iniciativas voltadas para o esforço de internacionalização do 
programa.

Ao longo desses 6 (seis) anos conclui a orientação de 3 (três) dis-
sertações de mestrado e de 5 (cinco) teses de doutorado conforme 
detalhado na tabela abaixo.
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Quadro 3: Orientações de Mestrado e Doutorado concluídas no PPGSD-UFF (2015-2020)

Ano Nome Curso Título do Trabalho Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2017 Diogo do Couto 
Esteves

Mestrado Acesso à Justiça no 
Japão: o modelo de 
assistência jurídica 
japonês

Doutorando 
(PPGSD). Defensor 
Público

2018 Vitor Roberto 
Corrêa De Souza

Doutorado Proteção e Promoção 
da Confiança no Direi-
to Previdenciário

Juiz Federal e 
Professor em cursos 
de pós-graduação 
lato sensu

2018 Pedro Gonzá-
lez Montes de 
Oliveira

Mestrado A Defensoria Pública 
como expressão e 
instrumento do regime 
democrático: para além 
de sua função simbólica

Professor da Univer-
sidade Estácio de Sá 
e Defensor Público

2019 Felipe Bor-
ring Rocha

Doutorado Teoria da Jurisdição 
Equivalente: em busca 
do equilíbrio entre 
a colegialidade e o 
julgamento mono-
crático nos Tribunais 
brasileiros

Professor univer-
sitário e Defensor 
Público

2019 Thais Miranda 
de Oliveira

Doutorado Acesso à Justiça no sis-
tema judiciário laboral: 
uma pesquisa empírica 
em assistência jurídica 
integral e gratuita, 
gratuidade de justiça e 
jus postulandi.

Professora da Uni-
versidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro e Advogada

2019 Renan Vinicius 
Sotto Mayor de 
Oliveira

Mestrado Defensoria na Rua: 
limites e possibilidades 
de acesso à justiça à 
população em situação 
de rua.

Presidente do Con-
selho Nacional de 
Direitos Humanos 
e Defensor Público 
Federal

2020 Gárdia Rodrigues 
da Silva

Doutorado A configuração da 
formação da prática 
jurídica universitária no 
Uruguai e no Brasil

Professora da Uni-
versidade Federal de 
Alagoas
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Ano Nome Curso Título do Trabalho Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2020 Mirel Legrá 
Fleitas

Doutorado O Sistema Judicial 
de Cuba, suas poten-
cialidades e desafios: 
algumas limitações e 
fragilidades quanto à 
efetividade da tutela 
de direitos, em causas 
judiciais do direito de 
família.

Pesquisadora

Além disso, tenho atualmente sob meu encargo a orientação de 3 
(três) dissertações de mestrado e 3 (três) teses de doutorado, sendo 
uma destas no âmbito de um DINTER (Doutorado Interinstitucio-
nal) que está sendo oferecido pelo PPGSD em convênio com a UERR 
(Universidade Estadual de Roraima).

Quadro 4: Orientações de Mestrado e Doutorado em 
andamento no PPGSD-UFF (a partir de 2017)

Ingresso Nome Curso Temática da Pesqui-
sa desenvolvida

Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2017.2 Diogo do Couto 
Esteves

Doutorado A Assistência Jurídica 
Estatal nos países da 
América Latina

Defensor Público e 
Professor

2018.2 Claudia Re-
gina da Silva 
Constantino

Mestrado A atuação (proati-
va) da Defensoria 
Pública em legiti-
mação processual 
extraordinária

Serventuária da 
Justiça Federal

2018.2 Bernardo Garcia 
de Almeida 
Cacholas

Mestrado Possibilidades de 
cooperação entre os 
Núcleos de Prática 
Jurídica e a Defenso-
ria Pública

Advogado e 
Professor

2019.1 Angelo Setaro 
Soares Masullo

Mestrado A Defensoria Pública 
na efetivação da 
justiça material 
nos juizados espe-
ciais cíveis

Assessor Jurídico do 
Quadro de Apoio 
da Defensoria 
Pública
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Ingresso Nome Curso Temática da Pesqui-
sa desenvolvida

Atividade atual 
do(a) orientando(a)

2019.1 Cristiane-Maria 
Henrichs

Doutorado A mediação de con-
flitos nos Núcleos 
de Prática Jurídica 
Universitários

Tabeliã e Professora

2020.1 Mozarildo Mon-
teiro Cavalcanti 
(DINTER-RR)

Doutorado Acesso à Justiça 
para os imigrantes 
venezuelanos em 
Roraima.

Desembargador e 
Professor

No que se refere à perspectiva de inserção no debate internacional 
sobre a temática do Acesso à Justiça em geral e sobre a questão da 
Assistência Jurídica Gratuita em particular, destaco a consolidação da 
minha participação – como representante do Brasil – no Internatio-
nal Legal Aid Group (ILAG). Trata-se de um grupo de pesquisadores e 
especialistas, tanto da área acadêmica quanto de instâncias governa-
mentais12, criado em meados dos anos 90 do século XX, que se reúne 
a cada dois anos para compartilhar suas pesquisas e debater sobre o 
funcionamento efetivo (analisando eventuais avanços e retrocessos) 
de sistemas de “legal aid” nos vários países representados. Todos os 
trabalhos apresentados e discutidos nas Conferências bienais do ILAG 
são disponibilizados para donwload na página eletrônica do grupo 
(http://www.internationallegalaidgroup.org), onde é também pu-
blicado um Boletim periódico. O ILAG tem sido um espaço fecun-
do de interlocução e intercâmbio internacional dentro do qual tem 
surgido oportunidades de parcerias e atividades diversas para apro-
fundamento e difusão das nossas pesquisas, participação em eventos 
acadêmicos, publicações e realização de outros projetos coletivos de 

12. Conforme textualmente consignado na página eletrônica do grupo: “The mission of  ILAG 
is to improve evidence-based policy-making in the field of  poverty legal services through discussion and 
dialogue relating to international developments in policy and research. ILAG focuses primarily on the 
particular issues raised in jurisdictions, which have established highly developed systems of  legal aid. 
The brief  of  ILAG is expanding to include jurisdictions with less developed systems.”
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largo alcance que contribuem para ampliar a visibilidade do trabalho 
que realizamos no âmbito do PPGSD. Nestes últimos anos de minha 
vinculação ao PPGSD estive participando dos encontros do ILAG em 
2015 (na Escócia), em 2017 (na África do Sul) e em 2019 (no Cana-
dá), com apresentação de trabalhos, sendo que a partir de 2017 meu 
orientando de Doutorado Diogo Esteves também passou a integrar 
o grupo.

Um dos primeiros frutos que, de algum modo, pode ser correla-
cionado às conexões decorrentes da participação no ILAG, foi a rea-
lização na UFF – em 2016 – do “Seminário Internacional sobre Ne-
cessidades Jurídicas e Acesso à Justiça”, em parceria do PPGSD-UFF 
com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com o IBGE e com o 
IPEA, com apoio financeiro do Programa “Santander Universities” que 
arcou com as despesas da vinda ao Brasil do Prof. Dr. Pascoe Plea-
sence, pesquisador da University College of  London. Igualmente nesse 
mesmo ano de 2016, com o apoio do Dr. Tomoki Ikenaga (represen-
tante do Japão no ILAG) e acompanhado do mestrando Diogo Este-
ves, realizei – com respaldo do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil e suporte logístico da Embaixada do Brasil no Japão – uma mis-
são oficial de pesquisa a Tóquio para intercâmbio sobre os sistemas 
de assistência jurídica gratuita do Brasil e do Japão. Essa visita foi de 
grande importância para servir de subsídio à conclusão das pesquisas 
que resultaram na primeira dissertação de mestrado que orientei no 
PPGSD. Daí resultou também a publicação pioneira de um texto, em 
japonês (ver: (https://www.nichibenren.or.jp/document/booklet/
year/2017/2017_7.html), na Revista da Federação Japonesa da Or-
dem dos Advogados, descrevendo o funcionamento do serviço de as-
sistência jurídica no Brasil.

No que se refere à participação em eventos internacionais, fora do 
Brasil, destaco, ainda em 2016, a apresentação de trabalho no encon-
tro anual da Law and Society Association, em New Orleans – USA, em 
coautoria com o então mestrando Diogo Esteves. No mesmo ano de 
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2016, apresentei – juntamente com a doutoranda Mirel Legrá Fleitas 
– um trabalho sobre o tema Asistencia Juridica: uma perspectiva compa-
rada entre Brasil y Cuba, num Congresso Internacional realizado em 
Havana/Cuba, Em 2017 fui convidado para integrar um grupo de es-
pecialistas criado pelo Comitê de Acesso à Justiça e Legal Aid da IBA 
– International Bar Association para elaboração do documento “Guide 
on Legal Aid Principles on Civil, Administrative and Family Justice Systems” 
(ver:https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/AccesstoJustice_
LegalAid/Guide-on-legal-aid-principles.aspx), o que se deu durante o 
Congresso promovido pela referida entidade na cidade de Belfast, na 
Irlanda do Norte. Em 2017 fui convidado pelos organizadores do IV 
International Forum on Legal Aid, promovido pela Legal Aid Foundation, 
de Taiwan, para apresentar trabalhos em três diferentes painéis in-
tegrantes da programação do evento (ver: https://www.laf.org.tw/
ifla2018/?lang=EN). No ano de 2018, juntamente com o doutorando 
Diogo Esteves e com a mestranda Raquel Faria, apresentei trabalhos 
na 2nd International Conference on Access to Justice and Legal Services, or-
ganizada pelo Prof. Dr. Pascoe Pleasence, no Center for Empirical Legal 
Studies, da University College of  London. Finalmente, em 2019, a convi-
te do escritório do PNUD- Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento nas Ilhas Fiji, participei e apresentei trabalhos em dois 
painéis integrantes da programação do Congresso Regional de “Legal 
Aid” da região do Oceano Pacífico (Pacific Regional Legal Conference).

Concluindo essas reflexões de balanço sobre minha atuação e pro-
dução realizada nesses seis anos de atuação como pesquisador-docen-
te do PPGSD, nesse esforço voltado para ampliar e fortalecer os ho-
rizontes de internacionalização das atividades de produção crítica do 
conhecimento sócio-jurídico, devo mencionar a iniciativa lançamento 
de um ambicioso projeto mundial de pesquisa sobre o Acesso à Jus-
tiça no mundo contemporâneo, com um viés nitidamente interdisci-
plinar e multidisciplinar. Trata-se do “Global Access to Justice Project”, 
cuja concepção inicial foi engendrada no âmbito do meu grupo de 
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pesquisa acima já mencionado (Acesso à Justiça e Defensoria Públi-
ca), fruto principalmente da inquietude e operosidade do pesquisa-
dor-doutorando Diogo Esteves. Inspirado no “Projeto Florença” so-
bre o Acesso à Justiça, que foi conduzido há 40 anos por um grupo 
de pesquisadores liderados pelo professor italiano Mauro Cappellet-
ti, este novo Projeto de pesquisa tem uma proposta bem mais am-
pla em várias dimensões. Para viabilizar a execução desse projeto, 
conseguimos formar uma rede internacional integrada por alguns 
pesquisadores reconhecidos mundialmente por sua atuação histórica 
e contemporânea nesta área do Acesso à Justiça. Dentre os Coorde-
nadores Gerais, temos a participação do Prof. Dr Bryant Garth e do 
Prof. Earl Johnson Jr que foram dois dos principais colaboradores de 
Cappelletti na pesquisa realizada na década dos anos 1970 do século 
passado. Contamos ainda com a participação do Prof. Dr. Alan Pater-
son, pesquisador escocês que é o Chair do ILAG – International Legal 
Aid Group já acima mencionado. Dentre os Coordenadores Temáticos 
encontram-se figuras de projeção mundial nas suas respectivas áreas, 
valendo mencionar por exemplo o Prof. Dr. Kim Economides, o Prof. 
Roger Smith, o Prof. Dr. Pascoe Pleasence, o Prof. Dr. Boaventura 
de Sousa Santos, o Prof. Dr. Avrom Sherr e, dentre os brasileiros, os 
professores Kazuo Watanabe e Maria Tereza Sadek e, dentre os cola-
boradores vinculados a nossa própria linha de pesquisa na UFF, temos 
a participação do Prof. Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim e do 
Prof. Dr. Fernando Gama de Miranda Netto.

Fugiria do escopo deste ensaio discorrer de modo mais detalha-
do acerca da proposta e amplitude do “Global Access to Justice Project”. 
Para melhor compreensão, o leitor poderá acessar a página eletrônica 
(http://globalaccesstojustice.com), que consideramos ser uma ferra-
menta fundamental para o alcance dos objetivos do projeto, com ex-
pectativa de que se torne um espaço interativo e dinâmico permanen-
te de atualização e informação, no futuro, sobre a temática do acesso 
à justiça em escala mundial. Passando já à parte final deste ensaio, 
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teceremos agora algumas considerações argumentando que os ho-
rizontes e potencialidades que emanam desse Projeto podem trazer 
contribuições relevantes neste processo de (re)configuração da linha 
de pesquisa “Acesso à Justiça, Relações de Trabalho, Direitos Sociais e 
Instituições”.

III

Tomando como referência a segunda parte do título proposto para 
este ensaio, tendo indicado ao leitor “de onde vim?” e “onde estou?” 
cabe agora tecer algumas considerações refletindo sobre a pergunta: 
“para onde vou?”, ou, pensando coletivamente, “para onde vamos?”, 
já que no âmbito de um programa de pós-graduação o caminho não 
pode – e nem deve! – ser trilhado individualmente. Devo inicialmente 
dizer que o processo relacionado à elaboração deste ensaio, e da pre-
paração para a publicação do livro em que está sendo publicado, foi 
muito positivo porque suscitou uma fecunda oportunidade de parti-
lha dos posicionamentos, anseios e horizontes descortinados indivi-
dualmente e coletivamente por todos nós, docentes e, de modo re-
flexo, também pelos discentes – nossos orientandos – integrantes da 
linha de pesquisa a que pertencemos. Nesse processo de elaboração 
do texto, após haver escrito a versão inicial de cada trabalho, compar-
tilhamos com os colegas para uma leitura prévia e, depois, realizamos 
uma sessão de debates por videoconferência, para troca das percep-
ções e das ideias desenvolvidas, com o objetivo de fortalecer nossa 
integração e interação e de buscarmos definir com maior precisão a 
identidade e a especificidade que dão consistência a nossa linha.

Especialmente no meu caso particular, por ser relativamente re-
cente meu ingresso no Corpo Permanente do PPGSD, creio que foi 
muito importante e enriquecedor participar desta reflexão coletiva e 
compreender melhor todo o processo que resultou na atual configu-
ração da nossa linha de pesquisa. De fato, diante do resgate histórico 
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de sua trajetória (e das origens do próprio programa), e de sua atual 
configuração, à primeira vista, poder-se-ia apontar uma certa artificia-
lidade e se reconhecer a existência de risco de possíveis inconsistên-
cias. Isto porque o perfil dos integrantes da linha de pesquisa, quanto 
a sua formação, opções e perspectivas metodológicas, e quanto aos 
temas predominantes em suas pesquisas – individuais e dos respecti-
vos orientandos – denotam uma certa heterogeneidade e muito am-
pla diversidade. Daí poderia resultar uma fragilidade que poderia ser 
compreendida como se a linha se configurasse de uma mera justa-
posição de docentes e de temáticas não adequadamente articulados 
e integrados, incorrendo na crítica que fora apontada já no início da 
concepção do PPGSD.

Porém, como tive a oportunidade de pontuar na sessão por vi-
deoconferência de debate com os demais colegas, sobre os ensaios 
que ora são publicados neste livro, parece-me que essa “diversida-
de” ou, até mesmo, essas supostas “dissonâncias”, tanto metodo-
lógicas quanto temáticas, não necessariamente implicam nas tais 
“justaposições” (ou, mais grave ainda, em “contradições” e “incon-
sistências”); parece-me que devem ser lidas – pelo contrário – como 
um diferencial positivo, que permite a agregação do diferente, do 
plural, na busca de uma complementariedade que seria, ao final e 
ao cabo, a verdadeira riqueza que marca a própria identidade do 
PPGSD. Ressalto que, às vezes, em nossa própria atividade (de pes-
quisadores/orientadores) nos deparamos com esse tipo de desafio: 
em processos seletivos de ingresso de novos docentes recebemos 
demandas pelas quais nos interessamos, de candidaturas de mes-
trandos/doutorandos(as) cujo potencial é eloquente, mas que não 
teriam – propriamente – o perfil/interesse/habilidades (de cunho 
metodológico ou quanto à temática de interesse do orientador) que 
consideraríamos “ideal” para se ajustar aos nossos projetos de pes-
quisa; mesmo assim, muito frequentemente optamos por “não abrir 
mão” de tal candidato(a) e os(as) admitimos como orientandos(as), 



111

buscando esse enriquecimento mútuo, arriscando-nos mesmo nessa 
incursão que exorbita a nossa “zona de conforto”.

O que é certo, porém, é que para que esse pluralismo e diversi-
dade presentes em nossa linha de pesquisa não acabem configuran-
do a mera “justaposição” (indesejável!), é preciso encontrar os fato-
res que confiram a desejada “unidade” e “identidade comum”. Creio 
que, para além da escolha de um “nome” adequado, que dê conta de 
explicitar as especificidades da linha (notadamente a sua diversidade 
e amplitude temática mais aberta), precisaríamos talvez fomentar e 
praticar efetivamente maior interação entre os docentes e discentes, 
estimulando diálogos/intercâmbio entre nós mesmos e nossos orien-
tandos, que explicitem e contribuam na construção dessa IDENTI-
DADE e que concretizem esse sentido de pertencimento à mesma 
linha de pesquisa, gerando uma interlocução e um reconhecimento 
recíproco. Um bom exemplo disso foi o que conseguimos fazer na 
bem sucedida tentativa na organização da Mesa Redonda e do GT do 
Seminário S&D, em 2020. Parece-me que esse esforço pode e deve se 
concretizar no futuro: a) mediante promoção de eventos acadêmicos 
em conjunto; b) elaboração e desenvolvimento de projetos diversos 
em parceria (tanto projetos de pesquisa, propriamente ditos, quan-
to projetos de extensão, de iniciação científica, de monitoria, dentre 
outros). Também podemos: c) buscar essa aproximação ministrando 
disciplinas em conjunto; d) organizando publicações; e) escrevendo 
trabalhos em coautoria, e f ) até estimulando co-orientações de teses 
e dissertações, etc

Percorrendo o itinerário histórico, traçado pelos colegas Leonel 
Alvim e Fragale Filho nos seus ensaios que integram este livro, é pos-
sível perceber que para a atual linha de pesquisa “Acesso à Justiça, Re-
lações de Trabalho, Direitos Sociais e Instituições”, de algum modo, 
teriam convergido – por caminhos erráticos – as duas linhas origi-
nárias existentes nos primórdios do PPGSD. Essa visão retrospectiva, 
nos oferece pistas para reconhecer a existência de um elo permanente 
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e consistente, em toda a trajetória do PPGSD, que - numa linguagem 
metafórica talvez seja possível dizer – fazem parte do próprio “DNA” 
do programa, e que me parece dizer respeito às questões relacionadas 
à CIDADANIA, na seus multifacetários sentidos e significados. Em-
bora não expressamente presente na designação atual da nossa linha 
de pesquisa, a questão da cidadania está, inequivocamente, imbricada 
na ideia de ACESSO À JUSTIÇA, que me parece ser apta para ser re-
conhecida como possível eixo agregador capaz de conferir a desejada 
unicidade e identidade para o nosso fazer acadêmico coletivo.

Nas reflexões que tenho desenvolvido ao longo da trajetória aca-
dêmica delineada neste ensaio, e na compreensão que tenho sobre a 
questão do acesso à justiça, considero que tal questão deve ser pensa-
da num sentido bem amplo, não apenas de acesso à prestação juris-
dicional mas de realização de uma ordem jurídico-social justa, e de 
busca da efetividade dos direitos fundamentais: em última análise, pa-
rece-me que somente através da garantia de ACESSO À JUSTIÇA E 
AOS DIREITOS poderá ser assegurada a efetivação daquilo que cor-
responderia à ideia de uma CIDADANIA “PLENA”.

De qualquer sorte, talvez ainda remanesça a questão da necessi-
dade de identificação de algum elemento mais substancial de aproxi-
mação, que eventualmente possa até ensejar a readequação do nome 
da própria linha de pesquisa (para enfrentar a crítica de que o atual 
nome induz a uma percepção de ocorrência de mera justaposição de 
temáticas não suficientemente articuladas). Essa é uma questão que 
ainda está sendo objeto de reflexão e debate interno, sendo certo que 
eu mesmo não estou seguro acerca de uma tomada de posição pe-
remptória. De modo que as considerações aqui apresentadas não tem 
a pretensão de “fechar questão” sobre o assunto: são apenas contribu-
tos que ofereço para discussão...
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MARGINAL E DESVIANTE: MINHA 
CONTRIBUIÇÃO EM UMA DÉCADA PARA A 
LINHA DE ACESSO À JUSTIÇA DO PPGSD

Fernando Gama de Miranda Netto

1. Introdução

Esta obra é um esforço de reflexão coletiva acerca da linha de Acesso 
à Justiça, relações de trabalho, direitos sociais e instituições” no âmbito do 
Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia e Direito da Uni-
versidade federal Fluminense (PPGSD). Os professores Roberto Fraga-
le e Leonel Alvim já fizeram um percurso histórico tratando da origem 
das linhas de pesquisa “Trabalho e exclusão social” e “Acesso à Justiça e 
Crítica às Instituições Político-Jurídicas” até a sua fusão em uma única 
linha, que irei chamar de forma abreviada de Acesso à Justiça.

Dentro da proposta apresentada pela Professora Carla Appoliná-
rio, pretendo refletir sobre a minha própria trajetória dentro da linha, 
bem como os temas que me acompanharam nestes dez anos. Deixa-
rei, então para um outro momento a reflexão sobre a práxis coleti-
va da linha de Acesso à Justiça e a possibilidade de se construir uma 
epistemologia sociojurídica do processo e da Justiça. Ao longo deste 
ensaio indicarei as disciplinas ministradas e os trabalhos orientados e 
alguns publicados em co-autoria com alunos do PPGSD.

2. Formação e período anterior ao ingresso da UFF

Não fui aluno do PPGSD no mestrado, tampouco no doutorado. Esta 
informação já deve ser um tanto esclarecedora para o título dado ao 
presente ensaio. O meu interesse desde a graduação, na Faculdade 
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de Direito da Universidade Candido Mendes (campus Centro), era 
pela dogmática do Direito Processual, em especial o tema da decisão 
judicial.

De fato, ingressei, como aluno da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Candido Mendes no ano de 1996. Foram os professores de Di-
reito Processual Civil Miguel Baldez e José Augusto Galdino da Costa 
que me incentivaram a seguir a carreira acadêmica. Apesar de algum 
interesse em textos de sociologia geral e sociologia jurídica, não pos-
so esconder a frustração de ter sido pouco aproveitado como monitor 
de Sociologia Jurídica na época. Apenas tomei conta de uma prova 
aplicada e nada mais.

Já as aulas ministradas pelo Professor de Processo Civil, Miguel 
Lanzelotti Baldez, eram para mim imperdíveis. Não por outra razão 
este professor foi escolhido, inicialmente, para ser o patrono da mi-
nha turma, mas ele mesmo sugeriu que o patrono fosse alguém já fa-
lecido para não alongar demasiadamente a cerimônia. Acabou como 
paraninfo. Além das instigantes questões dogmáticas, este professor 
revelava a sua preocupação com os problemas sociais.

Ainda bacharelando, eu era um frequentador dos sebos da cidade e 
todo o valor de minha bolsa do estágio era revertido em livros jurídi-
cos, especialmente os da área de processo civil. Eu tive a oportunidade 
de estagiar – já no quarto ano do curso jurídico – na Procuradoria Re-
gional da República com Antonio Carlos Simões e André R. Cruz Fon-
tes. Cheguei, inclusive, a substituir o segundo em suas aulas da Faculda-
de de Direito da Uni-Rio em 2001, quando o campus ainda era na Urca.

Na minha época não havia exigência legal de defesa de TCC, mas 
participei no último ano da faculdade de um concurso de ensaios com 
o tema “prescrição como direito potestativo à novação objetiva” e saí 
como vencedor, conquistando o direito de ter o artigo publicado na 
Revista da Faculdade.

Busquei, no mestrado e no doutorado, a orientação de um Profes-
sor de Processo Civil que eu já conhecia desde os tempos de escola (o 
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seu filho era da minha turma) e posteriormente passei a admirar em 
palestras: Leonardo Greco. Cerca de dois meses depois de formado 
eu já era parte do corpo discente no Curso de Mestrado em Direito 
da Universidade Gama Filho, talvez o único curso de pós-graduação 
no Estado do Rio de Janeiro que, na época, contava com um profes-
sor-orientador de processo civil.

Em 2001, no final do primeiro semestre de meu curso de Mestra-
do, devido ao meu bom desempenho, fui indicado pela Professora 
Margarida Lacombe Camargo para ser bolsista da Capes. No segundo 
semestre do mesmo ano, eu já estava trabalhando como Professor de 
Introdução ao Estudo do Direito e Direito Processual Civil na Universidade 
Candido Mendes, situada em Campos dos Goytacazes.

Em dezembro de 2001 participei da seleção pública para Professor 
auxiliar de Direito Processual Civil da UCAM (campus Centro) e obtive 
o primeiro lugar. Felizmente foi sorteado na prova um tema que eu 
dominava: tutelas de urgência.

A minha carreira acadêmica começava a deslanchar e a experiência 
dentro de sala de aula me era gratificante. O mestrado me proporcio-
nou a oportunidade de tomar conhecimento de uma vasta literatura 
estrangeira de Direito Processual Civil, sobretudo com as aulas do 
Professor Leonardo Greco.

Defendi minha dissertação de mestrado intitulada A ponderação de 
interesses na tutela de urgência irreversível em junho de 2003, perante 
a banca composta pelos professores Leonardo Greco, Margarida La-
combe Camargo e Aluísio Gonçalves de Castro Mendes. Examinei o 
dogma do indeferimento da tutela de urgência em caso de irrever-
sibilidade para o réu (§2º do art. 273 do Código de Processo Civil) e 
a possibilidade de seu afastamento nas hipóteses de irreversibilidade 
recíproca a partir da técnica da ponderação dos interesses. Acentuei a 
necessidade de se distinguir a “irreversibilidade fática” da “irreversibi-
lidade jurídica” – dois problemas distintos que não foram levados em 
conta pelo legislador do Código de Processo Civil de 1973; sugeri a 
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alteração legislativa para considerar a hipótese de irreversibilidade (fá-
tica) recíproca para autor e réu de modo a ser utilizada a técnica da 
ponderação de interesses. O problema ainda existe no diploma pro-
cessual atual.

Voltando os olhos para a minha graduação, percebo que escrevia 
sem método. Eram muitas citações, trabalhando o pensamento de 
outros autores sem, contudo, conseguir avançar sobre novos proble-
mas. Meu pensamento era mais uma expressão do conceitualismo, 
do pandectismo ou da jurisprudência dos conceitos. No mestrado, 
entretanto, aprendi a escrever um projeto de pesquisa com problema-
tização, objetivos a serem atingidos e um quadro teórico com o qual 
se pode trabalhar. As aulas de Metodologia do Ensino e da Pesquisa do 
Professor Roberto Kant de Lima muito me ajudaram a entender que 
existiam outras possibilidades de pesquisa no campo jurídico além da 
tradicional pesquisa bibliográfica.

Também em 2003 eu recebi o Prêmio Jurídico da OAB/RJ, obten-
do o 1º lugar no concurso de monografias cuidando dos aspectos ma-
teriais e processuais do direito fundamental à alimentação.13 Em 2004 
iniciei o doutorado. O tema de minha Tese versou sobre o dogma da 
inversão automática do ônus da prova em desfavor do cidadão em lití-
gios contra o Poder Público. No mesmo ano, fui convidado pelo Prof. 
Leonardo Greco a fazer parte do Grupo de Pesquisa para a Efetivida-
de da Jurisdição (GPEJ) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
sob a liderança do Prof. Ricardo Perlingeiro. Foi neste grupo que 
desenvolvi estudos sobre a Justiça Administrativa e conheci aquele 
que seria o meu co-orientador na tese de doutorado: Prof. Karl-Peter 
Sommermann, da Universidade de Speyer, Alemanha. Também no 
ano de 2004 comecei a lecionar em programas de Pós-Graduação lato 
sensu em Direito Processual Civil da UCAM e de Direito Processual 

13. O trabalho restou publicado nos Arquivos de Direitos Humanos, 2004, vol. 6 (Ed. Renovar, 
coord.: Prof. Ricardo Lobo Torres).
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Constitucional da UERJ, este último programa organizado pelo Pro-
fessor Gustavo Sampaio.

A atividade docente me deixou pouco tempo para a prática foren-
se. No entanto, ainda que pequena, esta interação entre os espaços 
docente e forense permitiu a minha aproximação da realidade concre-
ta dos tribunais, bem como a possibilidade de trazer aos alunos ques-
tões cotidianas envolvendo as dificuldades da prática do direito. A 
minha noiva e advogada, Roberta Barcellos Danemberg, ajudou-me 
bastante a suprir as minhas deficiências práticas. Vale ressaltar que 
meus estudos representaram um componente essencial nas minhas 
atuações como advogado. Em cada processo judicial eu realizava es-
tudos e análises dogmáticas sobre os mais diversos temas. Eu procura-
va aplicar, sobretudo, os meus conhecimentos teóricos à minha ativi-
dade prática para depois levá-la para a sala de aula. Um dos exemplos 
desta interação resultou no meu artigo Juizados Especiais Cíveis entre 
autoritarismo e garantismo – já publicado. Como advogado tive, tam-
bém, algumas experiências que me mostraram o profundo abismo 
existente entre a teoria e a prática. Aqueles direitos e garantias que 
são prometidos pelas leis e pela Constituição são permanentemente 
vilipendiados, seja pela Administração Pública, seja pelo próprio Po-
der Judiciário. A propósito, em setembro de 2004 tive a oportunidade 
de ser o patrono da causa de meu pai em face do INSS. Cuidava-se de 
obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela inaudita alte-
ra parte visando à liberação de parcelas atrasadas de benefícios previ-
denciários compreendidos do período da solicitação da aposentadoria 
(06.03.2003) até a data da efetivação dos pagamentos (05.06.2004). Tal 
demanda teve especial significação para mim na medida em que após 
acompanhar de perto o tratamento que o órgão previdenciário confe-
riu ao meu pai ao se aposentar, pude obter uma medida liminar inau-
dita altera parte aplicando meus conhecimentos teóricos de processo 
civil. Para escapar da fila dos precatórios, evitei pedir uma tutela conde-
natória para que não ficasse configurada uma ação de cobrança. Não 
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havia a possibilidade de impetração do mandado de segurança, já que 
o prazo decadencial de 120 dias havia se consumado. Desta forma, 
optei por pedir uma tutela mandamental liminar, sem a oitiva da outra 
parte, no sentido de que o juiz ordenasse ao INSS a análise dos autos 
do procedimento administrativo do beneficiário com o objetivo de 
que o valor atrasado fosse liberado com juros e correção monetária. 
Em razão da Súmula 279 do STF (“A decisão na ADC n˚ 4 não se apli-
ca à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”), não 
poderia o INSS alegar a proibição legal de tutelas de urgência contra o 
Poder Público. A Justiça Federal deferiu em curto espaço de tempo a 
antecipação de tutela antes que fosse efetivada a citação.

Organizei com o Prof. Leonardo Greco, em 2005, uma coletânea 
de artigos com o tema Direito Processual e Direitos Fundamentais, obra 
coletiva envolvendo os alunos e ex-alunos do Mestrado e Doutorado 
em Direito da Universidade Gama Filho. Na quarta capa registramos: 
“Está definitivamente ultrapassada a concepção de processo como 
mera técnica. Hoje, a tutela dos direitos fundamentais exige que os 
participantes da relação processual observem um conjunto de ga-
rantias na obtenção de um resultado reconhecidamente justo. Com 
efeito, nenhum fim, por mais valioso que seja, autoriza ou justifica o 
abandono de uma visão garantista do processo.”

Foi na Academia que encontrei meu caminho, tendo feito a opção 
de me dedicar exclusivamente à atividade docente em 2006, quando 
me licenciei da advocacia e fui estudar na Alemanha para realizar pes-
quisas pertinentes a minha tese, com o auxílio de uma bolsa de es-
tudos resultante da cooperação CAPES/DAAD. O esforço de morar 
em um outro país, largando a atividade docente por um ano, além da 
distância de minha família, foram recompensados pela oportunidade 
de convívio e aprendizado com professores e alunos da Universidade 
de Speyer e pesquisadores do Instituto Max-Planck, de Heidelberg. 
A decisão de sair do Rio de Janeiro se deu basicamente por três fato-
res: o alto grau de desenvolvimento do Direito Processual Público 
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alemão, o acesso a boas bibliotecas e a vontade de debater com espe-
cialistas europeus, como o meu co-orientador, Prof. Karl-Peter Som-
mermann; e os professores Michael Nierhaus, da Universidade de 
Potsdam; e Schmidt-Aβmann, da Universidade de Heidelberg. Com o 
apoio de meu co-orientador, completei minha pesquisa em Madri, na 
Biblioteca do Tribunal Constitucional espanhol, local em que fiquei uma 
semana.

Pouco antes de minha viagem para o exterior, vivenciei um dos 
acontecimentos mais marcantes de minha carreira acadêmica: minha 
indicação para Paraninfo da turma de formandos de 2006 da Univer-
sidade Candido Mendes. A emoção tem a sua razão de ser: aquela 
foi a primeira turma para a qual lecionei no campus em que obtive o 
meu bacharelado. A devoção pela atividade docente fez-me aos pou-
cos descobrir minha vocação para ensinar.

Após o retorno da viagem, era um doutorando sem bolsa e de-
sempregado. Participei então do concurso público para Professor 
Substituto do Departamento de Teoria do Direito da FND/UFRJ, 
em agosto de 2007, e obtive o 1º lugar ao ser examinado pela banca 
composta pelos seguintes professores: Margarida Lacombe Camargo, 
Noel Struchiner e Juliana Neuenschwander Magalhães. Em outubro 
de 2007, surgiu o convite para que eu participasse, como pesquisador, 
do Observatório da Justiça Brasileira, o que me integrou de vez à equipe 
de professores do Departamento de Teoria do Direito. Com isso, tive 
a chance de ampliar ainda mais as minhas leituras no campo da her-
menêutica e da jurisdição constitucional. Uma publicação conjunta, 
que contou com a minha colaboração, está na Revista da Faculdade 
Nacional de Direito/UFRJ, n.2.14

No que diz respeito ao ensino, resolvi, no ano de 2007, instituir 
junto aos programas de graduação e pós-graduação lato sensu um 

14. E ainda tive tempo para organizar uma outra publicação com os docentes da UFRJ: Epis-
temologia & Metodologia do Direito, Campinas: Millennium Editora, 2011.
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trabalho de resenha, pouco explorado nas universidades. Além de os 
alunos realizarem mais trabalhos no semestre, eles puderam se con-
centrar mais na leitura de monografias específicas. Em novembro do 
mesmo ano, defendi a Tese de Doutorado com o título Ônus da Pro-
va no Direito Processual Público. O trabalho se justifica pela razão de o 
ônus da prova ter sido tratado no âmbito dos litígios entre particula-
res e não nos conflitos envolvendo cidadão e Poder Público. Várias 
teorias foram examinadas e o dogma da presunção de legitimidade dos 
atos administrativos afastado em sede processual. O livro foi publicado 
pela Editora Lumen Juris em outubro de 2008, embora conste o ano 
de 2009.

Comecei, em agosto de 2008, a lecionar Processo Civil na Facul-
dade de Direito do IBMEC. Minha primeira preocupação foi a de me-
lhorar o acervo da Biblioteca na área de Direito Processual Civil e in-
dicar Revistas Jurídicas para permitir uma atualização mais rápida dos 
alunos, em razão das inúmeras modificações que atravessava o nosso 
Código de Processo Civil. Nesta instituição não tive um bom rela-
cionamento com uma das turmas que, estranhamente, interpretou 
que eu faria uma prova para reprovar a turma inteira. Representantes 
da turma foram reclamar na direção. Incompreensivelmente, sem me 
ouvir, a coordenadora de curso me afastou e então solicitei ao dire-
tor da unidade que me demitisse. Foi uma experiência amarga e que 
guardo com tristeza. Isto contrastaria com o início do ano seguinte.

3. Ingresso na UFF, LAFEP e Credenciamento no PPGSD

Em fevereiro de 2009 tive a enorme alegria de passar em 1º lugar no 
concurso para Prof. Adjunto de Direito Processual da UFF, em banca 
composta pelos professores Ricardo Perlingeiro, Maria Lúcia Freire 
Roboredo, Leonardo Greco, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e 
Paulo Cézar Pinheiro Carneiro. Além de mim, havia apenas mais um 
candidato. A razão para esse número reduzido de candidatos eram as 



121

exigências do edital: a exigência de título de doutor e o regime de de-
dicação exclusiva. O ponto sorteado da prova escrita foi “Jurisdição”; 
e da prova de aula: “Revelia e Fazenda Pública”. Fui o único aprovado 
para a prova de aula então acabei concorrendo comigo mesmo. To-
mei posse no dia 10 de julho do mesmo ano. Este era o meu tercei-
ro concurso. Antes eu já havia tentando concurso para Professor de 
Processo Civil na UERJ em uma seleção com mais de quinze candi-
datos;15 e pouco depois para Professor de Teoria do Direito na UFRJ. 
Neste último concurso, apesar das notas mais altas na prova escrita 
bati na trave e fiquei com a segunda colocação.

No dia 7 de maio de 2010, criei em conjunto com outros professores 
do Departamento de Direito Processual (Cléber Alves, Delton Meirelles, 
Fernanda Duarte e José Carlos de Almeida Filho) o Laboratório Flumi-
nense de Estudos Processuais (LAFEP/UFF), do qual sou orgulhosamen-
te líder. Foi no LAFEP que comecei a desenvolver uma intensa atividade 
de pesquisa, inicialmente com alunos da graduação, realizando encon-
tros e seminários nos quais os próprios alunos apresentavam trabalhos.

No ano de 2010 fui convidado para participar da Comissão de Me-
diação da OAB/RJ pelas colegas Fernanda Pantoja e Samantha Pelajo. 
Participei por quase uma década desta comissão, e organizaria alguns 
anos depois, com três ex-alunos do PPGSD, um livro em comemora-
ção aos seus dez anos de existência.16

Em 2011, fui credenciado no Programa do PPGSD e então passei 
a orientar alunos também no mestrado. Ouvi de um professor exter-
no naquele ano que eu não teria perfil para aquele Programa. Não é 

15. Devidamente reprovados, eu e Felippe Borring Rocha saímos da UERJ separados , mas 
nos encontramos casualmente na Livraria da Guanabara, na R. da Assembléia, e após con-
versarmos sobre alguns detalhes do concurso acertamos que iríamos publicar a obra Juizados 
Especiais Cíveis: Novos Desafios, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
16. PELAJO, Samantha; FIGUEIREDO, Marcela Rodrigues Souza; MIRANDA NETTO. Fer-
nando Gama de; LIMA, Evandro Souza e (org.). Comentários à Lei de Mediação: Estudos em 
homenagem aos 10 anos da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB-RJ. Rio de Janeiro: 
Editora Processo, 2019.
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nada fácil ouvir de um colega que você respeita que lhe falta capacidade 
ou atributos para participar de um Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu. Na verdade, o que foi dito e talvez tenha sido mal interpretado 
por mim era que um Programa que muitos estimulava pesquisas em-
píricas não se encaixava bem com um docente com perfil mais dogmá-
tico. Era um desafio, ainda, participar de um Programa no qual apro-
ximadamente 80% do corpo docente era composto de professores que 
não eram da área jurídica.

A pesquisa empírica nunca foi uma tradição na área jurídica. O 
Professor Edson Alvisi Neves foi quem sugeriu o meu nome para in-
tegrar o Programa e me pediu auxílio para iniciar uma pesquisa histó-
rica importante. A Faculdade de Direito da UFF completaria no ano 
de 2012 cem anos de história e ele pretendia realizar uma publicação. 
Foi a chance que buscava de realizar a minha primeira pesquisa em-
pírica. Após visitarmos a biblioteca do Gragoatá, o Arquivo Geral de 
Jurujuba, o Arquivo Nacional entre outros lugares, escrevemos em 
conjunto um artigo em que contávamos as dificuldades da institui-
ção da Faculdade de Direito de Niterói, indicando que o seu fundador 
( Joaquim Abílio Borges) tentou pela primeira vez na história do Es-
tado do Rio de Janeiro fundar uma Universidade. Neste mesmo ar-
tigo, publicado nos Anais do Conpedi de Vitória,17 faço referência ao 
discurso de Evaristo de Moraes como orador da primeira turma. No 
saguão da Faculdade fizemos uma exposição com alguns painéis com 
fotos antigas que recolhi com ex-professores e ex-alunos em algumas 
entrevistas. Deste trabalho, resultou a publicação do livro do centená-
rio da Faculdade de Direito da UFF.18

17. “Elite e cultura jurídica fluminense nos primeiros anos da Faculdade de Direito de Ni-
terói (UFF)”, escrito em co-autoria com Edson Alvisi Neves – XX Congresso Nacional do 
CONPEDI (UFES – Faculdade de Direito, Vitória/ES). Disponível em:
http://www.conpedi.org.br/anais/XXcongresso/Integra.pdf
18. Disponível em: https://www.academia.edu/40798735/Livro_do_Centen%C3%A1rio_
da_Faculdade_de_Direito_da_UFF.
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4. Disciplinas ministradas

Antes do meu ingresso formal no PPGSD, o Professor Edson Alvisi 
Neves me pediu para que eu o auxiliasse na elaboração de programas 
e na condução das disciplinas no ano de 2010, em razão de inúme-
ros compromissos assumidos na qualidade de Diretor da Faculdade 
de Direito da UFF. Foi uma oportunidade valiosa de trabalhar com 
temas do meu interesse no âmbito do mestrado e doutorado. Com 
o meu ingresso formal no PPGSD em 2011, firmei outras parcerias, 
sempre trabalhando criticamente a dogmática do Direito Processual 
e a Mediação.

No segundo semestre de 2013 ofereci a disciplina Mediação nas Co-
munidades e nas Instituições, que iria resultar na publicação do primei-
ro e-book organizado por mim com alunos do mestrado, doutorado 
e da graduação, a partir do Laboratório Fluminense de Estudos Pro-
cessuais.19

Pouco depois dessa publicação, um docente do programa, em re-
união de colegiado, dirigiu críticas a mim e a mais dois integrantes da 
linha de “Acesso à Justiça e Crítica às Instituições Jurídico-Políticas” 
afirmando que nossos trabalhos não tinham natureza interdisciplinar. 
A crítica me pareceu injusta. Em primeiro lugar, os outros dois cole-
gas que receberam as críticas não estavam presentes na reunião; em 
segundo lugar, o crítico possuía uma concepção um tanto restrita de 
interdisciplinaridade, que logo foi denunciada por um colega de outra 
linha naquela mesma reunião. De fato, ao fazer uso da metodologia 
de outras disciplinas, notadamente a metodologia das ciências sociais 
já é possível tensionar as fronteiras jurídicas para trazer algo novo, 
um outro olhar para o fenômeno jurídico.

No primeiro semestre de 2013, aliás, eu já oferecia a disciplina Prá-
tica de Pesquisa I: pesquisa empírica no Direito Processual, como forma de 

19. MIRANDA NETTO. Fernando Gama de (org.). Mediação nas Comunidades e nas Insti-
tuições. Niterói: PPGSD, 2014. Disponível em: https://www.academia.edu/24543023/Me-
dia%C3%A7%C3%A3o_nas_Comunidades_e_nas_Institui%C3%A7%C3%B5es_2014_
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compreender o fenômeno processual a partir de visitas, observação 
e descrição do campo, entrevistas, estatísticas etc. Essa disciplina era 
restrita aos meus orientandos que trocavam informações valiosas in-
clusive sobre autores da Sociologia, em especial Giddens, Luhmann e 
Bourdieu, trazendo lições de outros docentes do PPGSD. Esse inter-
câmbio de informações resultou em diversos trabalhos interessantes, 
com produção de conhecimento, havendo recomendação de publi-
cação em diversas bancas de defesa. Era, aliás, uma crítica muito co-
mum no Programa a existência de trabalhos que acabavam exclusiva-
mente jurídicos ou puramente sociológicos sem realizar a articulação 
necessária entre a Sociologia e o Direito.

Neste período estava sendo gestado o Código de Processo Civil de 
2015, então ofereci as disciplinas Reforma da Reforma do Processo Civil 
(2014) e De volta para o futuro com o novo Código de Processo Civil (2015). 
O primeiro nome fazia referência à obra de Cândido Rangel Dinamar-
co, mas também queria significar que a própria forma de realizar as 
reformas precisava ser reformada. Nos anos 90 os reformadores do di-
ploma processual nos convenceram que reformas pontuais seriam me-
lhores que uma grande reforma com um novo Código; e de repente 
apareceu um novo projeto de Código de Processo Civil. Curiosamente 
o novo projeto era composto de boas e novas ideias. Infelizmente as 
novas ideias não eram tão boas (eliminação dos procedimentos caute-
lares especiais, eliminação dos embargos infringentes para ser utiliza-
da a técnica de ampliação do colegiado etc.); e as boas não eram tão 
novas (ordem cronológica de conclusão para julgamento, rol taxativo 
do agravo de instrumento etc.). Por pouco o efeito suspensivo da ape-
lação não foi abolido, mas um trabalho empírico, felizmente, acabou 
por sepultar essa proposta, quando revelou o alto índice de reforma de 
sentenças de primeira instância nos estados brasileiros. Já existiam qua-
tro projetos de tutela coletiva maduros no Congresso, mas nenhum 
foi aproveitado; as relações processuais envolvendo Poder Público em 
juízo e cidadão continuaram desequilibradas; e o processo eletrônico 
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não restou regulado. Talvez o regime principiológico disciplinando a 
mediação e a conciliação, prevendo inclusive a remuneração desses 
profissionais, tenha sido a melhor parte do Código de Processo Civil, 
muito embora eu tenha apontado juntamente com meus alunos inú-
meros riscos para a mediação no Brasil. 20

Outro objeto de minhas preocupações tem sido o exercício abusi-
vo do poder jurisdicional que, ancorado em um panprincipiologismo, 
legitima qualquer decisão. Daí a disciplina: Corram que o princípio vem 
aí! Esse protagonismo judicial que permite decidir ao arrepio da lei e 
converte o magistrado em legislador produzindo normas a partir da 
própria moralidade é algo que tenho problematizado.21 Esse autorita-
rismo judicial que se manifesta não só no Supremo Tribunal Federal 
(Supremocracia), mas em todas as instâncias do Poder Judiciário igno-
ra a ordem jurídica provocando tensões teóricas.22 Em uma concep-
ção garantista do processo, o processo deve ser um escudo contra o 
abuso do poder jurisdicional. Neste sentido o processo não é instru-
mento de jurisdição através do qual o Estado-juiz expressa a sua au-
toridade, mas um sistema de garantias criado pela Constituição, que 
deve ser observado pelo julgador no exercício da função judicante.

20. MIRANDA NETTO, Fernando Gama de; LEAL, Stela Tannure. “Análise crítica do dis-
curso do secretário da reforma do Poder Judiciário: sobre a necessidade de formação de 
um exército de mediadores”, in: Hermes Zaneti Jr. e Trícia Navarro Xavier Cabral. Justiça 
Multiportas (Coleção Grandes Temas do Novo CPC). 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2018, p. 
873-892. MIRANDA NETTO. Fernando Gama de; PELAJO, Samantha. “O futuro da Justiça 
Multiportas: mediação em risco?”, in: REVISTA BRASILEIRA DE ALTERNATIVE DISPU-
TE RESOLUTION (IMPRESSO), ), Belo Horizonte: Fórum, v.2, p. 121-138, julho-dezembro 
de 2019.
21. “Moral, Maioria, Minoria, Política e Auctoritas: quem joga no time da Jurisdição Consti-
tucional?”, em co-autoria com Daniel Nunes - XXIV Encontro Nacional do CONPEDI (UFS/
SE, GT Política Judiciária e Administração da Justiça), 2015. Disponível em: http://www.
conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/7z8sksbh/1KaVuny0iQAp1z2h
22. PEREIRA, Daniel Nunes; MIRANDA NETTO, Fernando Gama de. “O pesadelo de Kel-
sen e o Espanto de Schmitt: legalidade, legitimidade e crença jurídica”, in: Cláudia Ribeiro 
Pereira Nunes; Cleyson de Moraes Mello; Vanderlei Martins (coord). Direito e Justiça: Estudos 
em Homenagem aos 25 anos do Ministro Marcos Aurélio no STF. Juiz de Fora: Editar. 2016, pp. 
127-142.
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No final de 2017 fui convidado para fazer parte do Programa de 
Direitos, Instituições e Negócios (PPGDIN-UFF), e então passei a ofe-
recer disciplinas compartilhadas para os discentes do PPGDIN e do 
PPGSD em conjunto com a Professora Fernanda Pimentel, vinculada 
ao primeiro Programa. Em 2018 e 2019 o Programa solicitou a co-
laboração dos professores nas disciplinas obrigatórias, então eu e o 
Professor Cleber Alves elaboramos o programa de Teoria do Direito 
em conjunto. Na minha parte do programa me concentrei em textos 
de Hans Kelsen não só pela sua contribuição ao positivismo jurídi-
co, mas também para a história da Justiça Constitucional. Ao sempre 
retornar para as questões jurídicas propedêuticas, é possível questio-
nar a existência ou não de um elo entre a Teoria do Direito e a Ciên-
cia do Direito Processual. Sem esforço, posso dizer que existem temas 
comuns que transitam em ambos os campos de estudo. A interação 
dessas disciplinas tem sido muito proveitosa para mim. Arrisco dizer 
que sem o arcabouço teórico das disciplinas fundamentais, o uso da 
dogmática processual seria cega e destituída de rigor; por outro lado, 
o desprezo da dogmática processual faria com que qualquer atividade 
interpretativa fosse vã para a resolução de problemas jurídicos.

Segue abaixo a relação de todas as disciplinas ministradas por mim 
no PPGSD:

2010/1 Fundamentos de Direito Processual (disciplina ministrada em conjunto 
com o Prof. Edson Alvisi Neves)

2010/2 Administração Pública e Democracia Processual (disciplina ministrada com 
o Prof. Edson Alvisi Neves)

2011/2 Mediação e Justiça Coexistencial (disciplina ministrada com o Prof. Delton 
Meirelles)

2012/2 Justiça Constitucional, representação e participação

2013/1 Prática de Pesquisa I: pesquisa empírica no Direito Processual

2013/2 Mediação nas Comunidades e nas Instituições

2014/1 Prática de Pesquisa II: estratégias de pesquisa no Direito Processual
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2014/2 Reforma da Reforma do Processo Civil

2015/2 De volta para o futuro com o novo Código de Processo Civil

2016/1 Prática de Pesquisa III: construção do objeto de pesquisa em Direito Processual

2016/2 Corram que o princípio vem aí!

2017/2 Poder Público sem juízo

2018/1 Mediação Familiar (disciplina ministrada com a Professora Fernanda 
Pimentel)

2018/2 Teoria do Direito (disciplina ministrada com Cleber Alves)

2019/1 Controle da família pelo Estado: poliafetividade e famílias simultâneas (dis-
ciplina ministrada com as professoras Fernanda Pimentel e Giselle Picorelli)

2019/2 Teoria do Direito (disciplina ministrada com o Prof. Cleber Alves)

2020/2 Acesso à Justiça (disciplina oferecida em convênio com a Universidade Esta-
dual de Roraima, e ministrada com o Prof. Cleber Alves)

5. Trabalhos orientados no mestrado e doutorado

Seguem abaixo, nos itens “A” e “B” as dissertações de mestrado e as 
teses de doutorado orientadas e defendidas. Não seria possível co-
mentar cada um dos trabalhos acadêmicos, então deixo em nota de 
rodapé o prefácio que me solicitaram para a publicação comercial. 
Observo que no ano de 2020, comecei a coordenar a Coleção Direito 
Processual em Debate, juntamente com o Professor Cleber Francisco 
Alves pela Editora Thoth.23

A) Dissertações de Mestrado

Mar/2013 Lúcio Picanço Facci, “A proibição de comportamento 
contraditório da Administração Pública e a proteção da confiança 

23. Cf. https://editorathoth.com.br.
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legítima nas relações jurídico-administrativas: aspectos materiais e 
processuais”.24

24. Prefácio (março de 2014). Ainda em 2011, conheci Lucio Picanço Facci por ocasião da seleção 
de mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociologia e Direito da Universidade 
Federal Fluminense, no primeiro semestre de 2011. Eu acabara de ingressar no Programa na qua-
lidade de professor permanente e poderia escolher até três orientandos. Com grande concorrência 
naquele ano, o autor da presente obra se tornou a minha primeira opção, não só porque a temática 
do Poder Público em juízo já era objeto de meu interesse desde a minha Tese de Doutorado (Ônus 
da prova no Direito Processual Público), mas porque o candidato, apesar de seu vínculo institucio-
nal com a Advocacia-Geral da União, apresentava reflexões críticas quanto à sua própria atuação.
Diga-se, aliás, que este distanciamento do pesquisador em relação à sua atividade profissional não 
só é desejável, mas absolutamente necessário em um trabalho científico. No entanto, não raro 
temos, no âmbito das Ciências Jurídicas, teorias forjadas para justificar certas atuações práticas. 
Este equívoco o autor da obra A proibição de comportamento contraditório da administração pública e 
a proteção da confiança legítima nas relações jurídico-administrativas: aspectos materiais e processuais não 
cometeu. Tampouco colocou-se impensadamente em posição anti-fazendária. Ao contrário, após 
examinar cuidadosamente todos os argumentos sobre cada questão polêmica, procurou, ancorado 
na confiança legítima depositada nas instituições democráticas, contribuir para o aperfeiçoamento 
das relações envolvendo cidadão e Administração Pública.
Neste percurso, o autor busca, inicialmente, suporte em Giddens para examinar a confiança na 
modernidade e de que forma ela atua para a compreensão do princípio da proibição de compor-
tamento contraditório no Direito Público. O autor reforça a idéia de ser o cidadão-administrado o 
centro de proteção do Direito Administrativo. Neste sentido, o autor está atento para as transfor-
mações contemporâneas da Administração Pública, bem como para a redefinição dos paradigmas 
do Direito Administrativo lastreados na Constituição brasileira de 1988. Na sequência, o autor se 
lança a responder as principais questões do trabalho, que assim podem ser sintetizadas: a) como 
concretizar o princípio de proibição de comportamento contraditório nas relações administrativas; 
b) como podem a Advocacia Pública e o Judiciário contribuir para a proteção da confiança legítima 
dos administrados.
A partir do estudo da teoria das autolimitações administrativas, dos pressupostos específicos para 
a oponibilidade do princípio ao Poder Público, bem como das subteorias dos atos próprios e dos 
precedentes administrativos, o autor verifica a possibilidade de aplicar o princípio de proibição de 
comportamento contraditório na defesa dos administrados. Para materializar o dever jurídico de 
coerência da Administração Pública, o autor aposta no controle interno da própria Advocacia Pú-
blica, por meio do assessoramento e da conciliação.
No último capítulo, o autor lamenta a ausência de lei brasileira que traga um rol no que diz respei-
to às hipóteses de comportamento contraditório da Administração Pública no espaço das relações 
jurídico-administrativas. Neste cenário movediço de discricionariedade judicial, a obra traz impor-
tantes reflexões sobre o problema da (in)sindicabilidade do mérito administrativo.
Registre-se, por derradeiro, que a banca de defesa da dissertação de mestrado que resultou na pre-
sente publicação contou com a contribuição efetiva dos Professores Leonardo Greco e Delton Mei-
relles, o que valoriza ainda mais o trabalho que o leitor agora tem em mãos. Por todo o exposto, 
não tenho dúvida em afirmar que o trabalho de Lucio Picanço Facci é uma contribuição significati-
va para aperfeiçoar o relacionamento jurídico-social do Poder Público com os seus cidadãos.
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Out/2013 Fabiano Gosi de Aquino. A crise do Legislativo e o ati-
vismo judicial no STF: audiências públicas como tentativa de corre-
ção do défice representativo.

Dez/2013 Ana Maria Rocha Bastos. Diagnóstico do ius postulandi 
nos Juizados Especiais Federais a partir da experiência trabalhista

Dez/2013 Daniel Nunes Pereira. Quem guarda o guardião da 
Constituição? Os limites da Jurisdição Constitucional a partir do de-
bate Kelsen-Schmitt.25

25. Prefácio (setembro de 2020). A obra escrita por Daniel Nunes Pereira – Quem guarda o 
Guardião da Constituição? – é fruto de sua dissertação de mestrado, desenvolvida no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociologia e Direito da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF, campus Niterói), e defendida perante a banca composta por mim, Gil-
van Luiz Hansen e Margarida Maria Lacombe Camargo. Com a pesquisa, o autor preenche 
uma lacuna na literatura pátria, que carecia de informações sobre a história da Justiça Consti-
tucional, envolvendo o embate épico entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Em sua empreitada, 
o autor traz, na primeira parte, as bases epistemológicas da celeuma com ricas informações 
sobre a trajetória de ambos os juristas, os seus ambientes culturais, as suas visões de mundo 
sobre Estado, Democracia e Direito, explicitando também as suas influências e legados. Em 
um segundo momento, o autor recorda a gênese austríaca da Justiça Constitucional há pou-
co mais de um século com participação direta de Hans Kelsen; a demolição da democracia 
alemã, em 1932, a partir do golpe do governo federal no Estado da Prússia (Preuβenschlag), 
episódio que marcou disputas interpretativas do texto do art. 48 da Constituição alemã, re-
tratado pelo autor como a “Esfinge de Weimar”. Neste conflito Carl Schmitt advogou para 
o governo federal, enquanto Kelsen analisava o caso academicamente em publicação. Tal 
conflito traz concretamente a questão de quem deveria guardar a Constituição. E nesta pri-
meira batalha, na frágil República de Weimar, Carl Schmitt triunfou. Registre-se, ainda, que 
neste mesmo ano, Kelsen, recém eleito Dekan da Faculdade de Direito de Colônia, empres-
tou apoio à aprovação do nome de Schmitt para ser professor nesta cidade; mas em 1933, 
com a tomada de poder pelos nazistas, Schmitt é o único professor a se negar a assinar o 
protesto contra a destituição de Kelsen de sua cátedra. Após a Segunda Guerra Mundial, o 
mundo daria razão a Kelsen. No terceiro capítulo, o autor reflete a forma de compatibilizar a 
jurisdição constitucional com a democracia, na medida em que a sua essência é contramajo-
ritária; investiga a contribuição do positivismo e/ou do decisionismo para o desenvolvimen-
to das noções de legalidade e legitimidade política; e verifica se as críticas de Carl Schmitt 
podem ser aproveitadas; e, ainda, se as proposições de Hans Kelsen permanecem válidas 
para o momento atual da Justiça Constitucional. De fato, se ainda vivos fossem, certamente 
Carl Schmitt e Hans Kelsen ficariam espantados com o caso brasileiro: o jurista alemão, de 
um lado, com o deslocamento da esfera de decisão legítima do Executivo para o órgão de 
cúpula do Judiciário; e o autor da Teoria Pura do Direito, de outro, com a excessiva tolerância 
de um decisionismo judicial ancorado na moral e que não se constrange de afastar a legali-
dade. A pesquisa então indica uma saída possível visando a reconciliação da legalidade com a 



130

Jul/2014  Irineu Carvalho de Oliveira Soares. Mediação em Rio das 
Pedras (RJ): o processo extrajudicial de administração de conflitos em uma 
favela carioca.

Jan/2016 Stela Tannure Leal. Mediação e Judiciário no TJ-RJ: cami-
nhos e descaminhos da institucionalização.

Dez/2017  Bruno Carlos Pastore. Tutela Provisória contra a Fa-
zenda Pública no novo Código de Processo Civil: Mais do mesmo?

Ago/2017 Samantha Pelajo. Meandros e Matizes da Confiança na Me-
diação Extrajudicial: um estudo de casos no GIMEC/PUC-RIO. Niterói.

Jan/2018  Evandro Correia de Souza Lima. Encontros e desencontros 
na solução de conflitos: os métodos autocompositivos nas Varas de Família

Mar/2019 Lorrayne Fialho Neves. Perspectivas Sociojurídica e 
Econômica da Med-Arb.

Mai/2019 Simone de Oliveira Souza. Francisco de Paula Baptista: 
vida e obra - contributo para as bases científicas do processo.26

legitimidade a partir da noção de legalidade dialógica. Por fim, o autor problematiza os limi-
tes da jurisdição constitucional, a partir dos aportes teóricos de Kelsen e Schmitt. As tensões 
entre maioria e minoria, as perigosas crenças morais que subvertem a normatividade, e a 
imprevisibilidade de uma Corte Constitucional comandada politicamente são temas que não 
escapam da preocupação do autor. A tese que Daniel Nunes Pereira apresenta à comunidade 
acadêmica resgata, portanto, um debate travado há quase um século mas que permanece 
atual e é condição para compreendermos o exercício hodierno da jurisdição constitucional.
26. Prefácio (dezembro de 2019). No dia 23 de maio de 2019, dois dias antes de serem com-
pletados 138 anos do falecimento de Francisco de Paula Baptista, Simone de Oliveira Souza 
defendeu a sua dissertação de mestrado no âmbito do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF, campus Niterói). A defesa 
ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFF perante banca composta por mim, 
Gizlene Neder (UFF), Camilo Zufelato (USP) e Antonio do Passo Cabral (UERJ). Além de 
montar uma pequena exposição com painéis e praticamente todas as edições da principal 
obra de Francisco de Paula Baptista, Simone presenteou cada integrante da banca com uma 
réplica da Ordem da Rosa, medalha conferida à Francisco de Paula Baptista pelos serviços 
prestados ao Estado imperial. Curioso é que até a publicação do trabalho da Simone, ne-
nhum livro tenha sido escrito sobre a vida e a obra do maior processualista brasileiro do 
século XIX. Do mesmo modo que a Faculdade de Direito da UFF encontrou, no ano de 1959, 
na pessoa da Professora Regina Bottentuit Gondim, a primeira mulher catedrática de Direito 
concursada do Brasil, Simone de Oliveira Souza também fez história percorrendo caminho 
inédito, sendo a primeira mulher brasileira a escrever um trabalho de mestrado, de perfil bio-
gráfico, sobre um dos mais importantes nomes da literatura processual. Simone, ao realizar 



131

Jan/2020 Gabriel de Souza Riva Gargiulo. Mediação entre dois 
mundos.

B) Teses de Doutorado

Jan/2018  Fabiano Gosi de Aquino. O Direito à Saúde e a interme-
diação Decisória do STF nos casos dos medicamentos não registrados 
pela ANVISA.

Ago/2018 Lucio Picanço Facci. Meios Adequados de Resolução de 
Conflitos Administrativos: A experiência da Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da Administração Federal.

Ago/2018 Daniel Nunes Pereira. O Direito de Sísifo.
Ago/2018  Raquel Nery Cardoso. Desjudicialização do direito à 

saúde? A atuação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde no 
Estado do Rio de Janeiro.27

o resgate histórico, não apenas indicou o florescimento do processualismo científico pátrio, 
como também desfez o mito de que o estudo da Ciência do Direito Processual deveria partir 
de obras estrangeiras envolvendo a polêmica travada entre Windscheid e Muther; e a Teoria 
das Exceções e dos Pressupostos Processuais (1868) de Oskar von Bülow. Alguns poderiam duvi-
dar da viabilidade da pesquisa, tendo em vista que o processualista pernambucano deixou 
como legado pequena produção jurídica. De fato, os trabalhos mais conhecidos de Francisco 
de Paula Baptista são Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil (1855) e o Compêndio de 
Hermenêutica Jurídica (1860), que seriam alguns anos mais tarde reunidos para formar um 
único livro. No entanto, a pesquisa de Simone revelou que, tantas foram as contribuições do 
processualista pernambucano, que houve a necessidade de ser feita uma opção. Nesse sen-
tido, Simone optou por se debruçar sobre aspectos daquela primeira obra que teve origem 
em 1855, analisando também as suas sucessivas edições. Além da consulta aos mais variados 
artigos sobre a trajetória e publicações do gênio pernambucano, Simone viajou para Recife 
visando à persecução de certidões pessoais e de discursos políticos, a recuperação de objetos 
pessoais, bem como a realização de entrevistas com os seus descendentes. Ao recuperar va-
lioso período da história do direito processual nacional com anexos, linha do tempo, detalhes 
sobre a vida pessoal, política e acadêmica de Francisco de Paula Baptista, Simone de Oliveira 
Souza apresenta à comunidade acadêmica um trabalho que finda por colmatar relevante la-
cuna na literatura processual. No futuro, esta obra, sobre o fundador da Ciência do Direito 
Processual no Brasil, certamente será lembrada como um ponto de partida e de referência 
para novos estudos.
27. Prefácio (agosto de 2019). O livro que o leitor tem em mãos é o fruto da pesquisa de 
Raquel Nery Cardozo, realizada sob minha orientação, no âmbito do Programa de Mestrado 
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e Doutorado em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF, campus 
Niterói). Preocupada com as pessoas que buscam junto ao Poder Público medicamentos e 
procedimentos médicos, a autora optou por pesquisar a Câmara de Resolução de Litígios de 
Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Muito embora haja uma grande mobilização dos agentes 
e órgãos públicos visando à efetivação do direito à saúde, a sua realização plena ainda perma-
nece um sonho distante. A má gestão dos recursos públicos, somada à crise financeira estatal, 
contribui para reduzir o alcance das novas iniciativas. O Poder Judiciário é a todo momento 
provocado para tutelar o direito à saúde, decidindo sobre o deferimento de fornecimento 
dos mais variados tipos de medicamentos, inclusive os de alto custo, os não incorporados 
pelo SUS, os não registrados pela ANVISA; bem como aqueles fora da indicação de bula ou 
protocolo (off  label). Há a sensação de que muitas demandas judiciais atreladas ao direito à 
saúde poderiam ser evitadas; que o próprio Poder Público, através das suas unidades de saú-
de, poderia agir para atender melhor a população, deixando para o Poder Judiciário resolver 
apenas as causas mais complexas. Além de sobrecarregar a máquina judicial, é inegável os 
impactos orçamentários para a própria Administração Pública que precisa a todo momento 
rever as suas contas a partir das decisões dos tribunais que estabelecem despesas inicialmente 
não previstas. Neste contexto, alguns entes públicos uniram esforços para criar a Câmara de 
Resolução de Litígios de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Convênio de Coo-
peração nº 003/504/2012, e que teve como signatários o Estado do Rio de Janeiro (através 
da sua Procuradoria Geral do Estado), a Secretaria de Estado de Saúde, a Defensoria Pública 
Geral do Estado do Rio de Janeiro e da União, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, o Município do Rio de Janeiro (através de sua Procuradoria Geral do Município) e a 
Secretaria de Saúde e Defesa Civil.
A autora foi a campo para estudar esse importante órgão administrativo, perquirindo como 
ele acolhe os pacientes que para lá levam pedidos de medicamentos e tratamentos médicos. 
Para conhecer e revelar o drama humano, a autora consultou relatórios, pareceres, fontes 
estatísticas; examinou livros, artigos, matérias de jornais e revistas; e ainda teve o cuidado de 
realizar pesquisa empírica por meio de entrevistas a médicos e pacientes que buscavam, na 
Câmara de Resolução de Litígios de Saúde no Rio de Janeiro, o fornecimento de medicamen-
tos e/ou custeio de tratamentos médicos, oferecidos pelo Estado de forma gratuita. Em sua 
investigação, a autora verifica os limites de atuação traçados para a Câmara de Resolução de 
Litígios de Saúde, questiona o seu real papel e oferece contribuições relevantes que deverão 
ser consideradas não só para aqueles que querem estudar e conhecer este órgão adminis-
trativo e seu funcionamento, mas também pelos agentes que dele participam e querem o 
seu aperfeiçoamento. A autora traz várias informações importantes como os parâmetros de 
que fazem uso os tribunais e que servem de norte para orientar a atuação da Administração 
Pública em todo país (ver item 2.2). No período da pesquisa, a autora verificou a inexistência 
de mediações ou outro meio adequado de resolução de conflito, embora houvesse previsão 
legal e espaço físico destinado para tanto (item 3.2). Apesar de constatar a ausência de meios 
alternativos de resolução de conflitos, a autora entende que a Câmara de Resolução de Lití-
gios de Saúde no Estado do Rio de Janeiro acaba obtendo êxito de uma outra forma, na me-
dida em que informa aos pacientes como: a) obter o medicamento pretendido; b) cadastrar-
-se em programa assistencial; c) inscrever-se em vaga disponibilizada pelo sistema regulador; 
d) solicitar junto à sua Unidade de Saúde a alteração da classificação de risco; e) agendar con-
sultas e procedimentos na própria Câmara de Resolução de Litígios. Para a autora, embora 
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Jan/2019 Felippe Borring Rocha. Teoria da jurisdição equivalente: 
em busca do equilíbrio entre a colegialidade e o julgamento mono-
crático nos tribunais brasileiros (Coorientação em conjunto com o 
Prof. Cleber Alves).28

esses casos pudessem ser resolvidos nas próprias unidades de saúde, a Câmara, ao orientar e 
informar os cidadãos quanto aos seus direitos - o que as unidades de saúde fazem de modo 
deficitário -, previne muitos litígios que poderiam desaguar no Poder Judiciário. Assim, o que 
parecia um problema insolúvel para o cidadão, é resolvido extrajudicialmente. O leitor tem 
em mãos um trabalho inédito sobre a Câmara de Resolução de Litígios no Estado do Rio de 
Janeiro com rico aporte empírico, o que é raro na área jurídica. Que as reflexões que Raquel 
Nery Cardozo apresenta à comunidade acadêmica possam repercutir não só no desenvolvi-
mento institucional do órgão, mas sobretudo na melhora da qualidade da prestação adminis-
trativa oferecida aos cidadãos.
28. Prefácio (maio de 2019). O livro que o leitor tem em mãos é o fruto da pesquisa de Fe-
lippe Borring Rocha, realizada sob minha orientação em litisconsórcio com o Prof. Cleber 
Francisco Alves, no âmbito do Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia e Direito 
da Universidade Federal Fluminense (UFF, campus Niterói). Em tempos em que a vida so-
cial parece ser administrada autoritariamente por medidas liminares e decisões singulares, 
Felippe Borring Rocha, ao trabalhar o princípio da prestação jurisdicional equivalente, traz 
o farol para auxiliar os navegantes do mar processual revolto a encontrar o caminho seguro 
para dominar os provimentos jurisdicionais monocráticos de mérito. O porto a que está vin-
culado é o das garantias constitucionais do processo e para lá guia seus leitores. Neste senti-
do, em uma de suas contribuições o autor denuncia a lógica do não provimento do agravo 
interno e sugere um “banho de constitucionalidade” (item 6.2). Ora, se o relator do agravo 
interno é o mesmo que proferiu a decisão agravada, dificilmente essa decisão será modifica-
da. Mais que mera recomendação, é necessário que o órgão que julgará o agravo interno não 
tenha em sua composição o relator da decisão. Longe de querer forjar mais um princípio que 
possa justificar escolhas pessoais do relator, o autor valoriza as decisões colegiadas, combate 
o arbítrio de um só julgador e revisita as decisões monocráticas de mérito no âmbito recursal 
à luz dos padrões decisórios vinculativos. Ao indicar que o princípio da jurisdição equivalente 
já fora invocado algumas vezes, embora timidamente, por alguns tribunais pátrios, o autor 
procura atribuir densidade normativa ao princípio para: a) explicar a obrigatoriedade de se 
decidir monocraticamente; b) orientar o emprego dos padrões decisórios pelo relator; c) exi-
gir a oitiva prévia do recorrido no julgamento monocrático; d) impor a necessidade de fun-
damentação adequada da decisão monocrática. Tive a oportunidade de acompanhar de per-
to a trajetória do autor nestes últimos quatro anos. Para apresentar a sua pesquisa acadêmica 
à comunidade jurídica não houve caminho fácil. De fato, o autor teve que conciliar as suas 
atividades de discente, docente, pesquisador e defensor público. No percurso até a defesa, 
faltando praticamente um ano para a defesa, o autor foi atacado, em viagem à África, por um 
gato preto, o que lhe custou alguns dias de internação no hospital por conta da bactéria que 
se mostrou resistente aos antibióticos. O autor ainda encontrou tempo para contrair núpcias 
em bela cerimônia com a sua esposa Vanessa, mas durante os festejos acabou lesionando o 
ombro, o que lhe comprometeu a movimentação de um dos braços. Em nenhum momento 
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Mar/2019  Irineu Carvalho de Oliveira Soares. As sociedades fami-
liares do Saara (RJ) e suas práticas de administração de controvérsia.

Abr/2019  Livia Pitelli Zamarian Houaiss. Reclamação constitu-
cional e recalcitrância judicial na medida das decisões do Supremo 
Tribunal Federal.29

o autor esmoreceu em seu desiderato de trazer uma contribuição séria para a Academia. 
Contra a minha recomendação, adiou o procedimento cirúrgico para que o tempo de digita-
ção da tese não fosse comprometido. Posso não concordar com algumas premissas que estão 
no primeiro capítulo, em especial no que diz respeito ao marco teórico. No entanto, o leitor 
tem em mãos um precioso livro que traz respostas consistentes aos problemas enfrentados 
por aqueles que fazem uso do aparelho judicial estatal. Como pesquisador, Felippe Borring 
Rocha traz importantes reflexões e sugestões voltadas ao aperfeiçoamento das decisões mo-
nocráticas de mérito proferidas pelo relator a partir do princípio da prestação jurisdicional 
equivalente que certamente irão reverberar na doutrina, na legislação e na jurisprudência.
29. Prefácio (Agosto de 2020). O livro que o leitor tem em mãos é o fruto da pesquisa de 
Lívia Pitelli Zamarian Houaiss, realizada sob minha orientação, no âmbito do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF, 
campus Niterói). Durante os seus quatro anos de doutorado, a autora se debruçou com afin-
co e dedicação sobre o tema da reclamação constitucional no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal, realizando um estudo empírico da recalcitrância judicial. A recalcitrância, entendida de 
modo amplo como um ato de insubordinação às decisões judiciais, é fator que leva à ineficá-
cia da tutela jurisdicional do Estado. A autora ao indicar as formas pelas quais a recalcitrância 
se expressa (item 1.4), fixou o seu objeto de pesquisa no descumprimento de decisões e sú-
mulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal por parte de juízes e tribunais inferiores. A 
partir dos aportes da jurimetria, a autora apresenta uma pesquisa quantitativa com decisões 
de mérito proferida nas reclamações ao STF entre os anos de 2011 e 2018 (cap. 3), explicando 
todas as dificuldades que encontrou no que tange ao acesso à informação e tratamento dos 
dados. Ressalte-se, aliás, que a autora fez uso do Programa R para o mapeamento dos dados, 
escolhido por ser um software de linguagem livre e pode ser facilmente acessado no endere-
ço eletrônico: https://jjesusfilho.github.io/stf/, onde se encontram também orientações de 
utilização e análises sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (cf. item 3.2 para outras 
informações deste subproduto da pesquisa). O trabalho procura responder questões impor-
tantes (item 4.3): a) se, na perspectiva do STF, há o reconhecimento de um descumprimento 
significativo de suas decisões e súmulas vinculantes, por partes dos juízes e tribunais infe-
riores; b) se a entrada em vigor do CPC/15, ao ampliar o efeito vinculante e as hipóteses de 
cabimento da reclamação, implicou em alteração no comportamento dos ministros do STF 
de modo a ampliar o número de reclamações julgadas procedentes. E no último capítulo a 
autora encerra o trabalho com algumas reflexões críticas. Apesar de o sistema processual 
vigente estar voltado para a valorização de padrões decisórios (art. 927, CPC-2015), a au-
tora traz o alerta da recalcitrância no que diz respeito às sumulas vinculantes (art. 988, III, 
CPC-2015), já que a utilização mecânica do enunciado da súmula de forma independente 
do julgados que lhe deram origem pode ensejar uma aplicação descontextualizada. Entre as 
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Abr/2019 Stela Tannure Leal. Caminhos de Pasárgada: espaços de 
consenso na Advocacia Pública Municipal.30

várias contribuições, a autora revela que a história do instituto da reclamação constitucional 
tem sido escrita de forma monocrática e o papel reservado aos órgãos colegiados tem sido 
meramente homologatório. A pesquisa traz, ainda, a preocupação relativa ao sorteio aleató-
rio, já que o código-fonte ou algoritmo ainda não é publicizado pela Corte Constitucional. 
O trabalho de Lívia equilibra, simultaneamente, didática e profundidade. Ao mesmo tempo 
em que revisita criticamente a literatura jurídica nos temas tradicionais da reclamação cons-
titucional (capítulo 2), a autora apresenta um trabalho interdisciplinar com dados empíricos 
valiosos para a compreensão de como o instituto vem sendo aplicado no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal nos últimos anos. A Tese de Doutorado que Lívia Pitelli Zamarian Houais 
apresenta à comunidade acadêmica, em sua versão comercial, é um trabalho inédito sobre o 
controle da recalcitrância realizado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da reclamação 
constitucional, no qual a autora faz interessante uso da jurimetria. Certamente, a sua pesqui-
sa repercutirá no debate deste importante instituto para que o sonho de uma jurisprudência 
estável, íntegra e coerente não se torne o pesadelo das decisões morosas ou tardias pela deso-
bediência insistente às decisões do Supremo Tribunal Federal, tampouco das decisões mono-
cráticas antiisonômicas proferidas pelos ministros sem o respeito à colegialidade.
30. Prefácio (setembro de 2020). Stela Tannure Leal foi uma das orientandas que tive opor-
tunidade de acompanhar bem de perto no Programa de Mestrado e Doutorado em Socio-
logia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF, campus Niterói). A autora obteve 
o título de mestre escrevendo sobre a Mediação e Judiciário no TJ-RJ: caminhos e desca-
minhos da institucionalização. Naquele trabalho, a autora já apresentava a sua maturidade 
intelectual ao realizar pesquisa empírica com informações valiosas sobre a implementação 
dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos nas cidades fluminenses. Agora a 
autora oferece à comunidade acadêmica a sua tese de doutorado, que defendeu com o título: 
Caminhos de Pasárgada: Espaços de Consenso na advocacia pública municipal. Neste traba-
lho, a autora recorda que com o Código de Processo Civil de 2015 e a Lei de Mediação (Lei 
13.140/2015), o cenário legislativo tem sido favorável à adoção de práticas consensuais no 
âmbito das instituições públicas. Entretanto, a partir da pesquisa realizada, a autora constata 
uma certa dificuldade por parte da advocacia pública municipal de Pasárgada (cidade brasi-
leira onde a autora realizou a sua pesquisa de campo) de incorporar práticas consensuais, já 
que orientada por uma cultura institucional marcada pela litigância. A autora traz, então, 
algumas hipóteses para explicar a baixa adesão da advocacia pública municipal às práticas 
autocompositivas: cultura institucional, questões estruturais e os níveis de profissionalização 
da carreira do advogado público municipal. Depois de explicitar, no primeiro capítulo, as 
suas escolhas metodológicas, a autora parte para investigar diferenças culturais entre a advo-
cacia pública e a advocacia privada; e verificar como tal diferença pode afetar os espaços de 
consenso no âmbito da advocacia pública municipal. No terceiro capítulo, a autora questiona 
se, para afastar-se do pesadelo de Pasárgada (onde é preciso ser amigo do rei para que as 
necessidades sejam atendidas), há de ser naturalizada ou até mesmo estimulada uma cultura 
administrativa em que as práticas são engessadas e burocratizadas. A autora detecta, então, 
em entrevistas realizadas alguns receios dos operadores jurídicos que podem explicar o afas-
tamento de condutas que protagonizem a consensualidade: interesse público; ausência de 
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Nov/2020 Lilian Cazorla do Espírito Santo Nunes. Dever de coo-
peração na jurisdição constitucional.

C) Orientações em andamento

Mar/2017  Fernanda Bragança. Resolução online de confli-
tos. Tese.

Mar/2020 Robert Lee Seagal. Mediação comunitária em Niterói. 
Dissertação.

Mar/2020  André Paulo dos Santos Pereira. Limites e possibilida-
des da jurisdição indígena. Tese.

norma específica; a prévia autorização do superior hierárquico; a interferência de questões 
orçamentárias e estratégicas por parte do governo; e, ainda, o temor de responsabilização 
posterior pela tomada de decisões consensuais que possam ser reprovadas por sujeitos ou 
órgãos de controle. Nesta linha, a autora lembra que as práticas consensuais são regidas por 
uma lógica horizontal, e uma cultura institucional hierarquizante dificulta propostas criati-
vas por parte dos agentes públicos. Além de cursos de formação, a autora aposta em solu-
ções que aparecem nas falas dos próprios entrevistados: a) precedentes (administrativos e/
ou judiciais) para a delimitação de estratégias no contencioso; b) critérios objetivos para o 
não recorrer; c) estratégias de diálogo interprofissional entre procuradoria e os demais ór-
gãos municipais. No quarto capítulo, a autora explora a noção de espaços de consenso para 
englobar os meios adequados de solução de conflitos, negócios jurídicos processuais e, ainda, 
práticas autocompositivas amparadas em precedentes. Nas entrevistas realizadas, a autora 
percebe ser a consensualidade pouco estimulada no campo da advocacia pública municipal, 
o que traz dificuldades para a transformação das rotinas institucionais. No entanto, o último 
capítulo revela que a maioria dos advogados públicos municipais entrevistados consideram 
a mediação harmonizável com as rotinas de Pasárgada. A autora, então atenta sobre as pe-
culiaridades da mediação no âmbito das relações de direito público e toca no sensível tema 
da confidencialidade, que pode trazer fraturas para o tratamento isonômico dos cidadãos. 
A autora ainda problematiza a conciliação, bem como a mediação em conflitos coletivos, 
perquirindo que adaptações são necessárias para a mudança da cultura institucional relati-
vamente a esses institutos. A Tese que Stela Tannure Leal apresenta ao leitor, em sua versão 
comercial, alerta para um quadro de dissonâncias entre o discurso legislativo e a cultura ins-
titucional que reverbera na advocacia pública municipal. Pasárgada – nome fictício dado à 
cidade onde foi realizada a pesquisa – poderia ser qualquer cidade brasileira. Ao trazer para a 
advocacia pública municipal um mapa de oportunidades a partir dos espaços de consenso, a 
autora busca fomentar todas as potencialidades castradas por uma cultura institucional buro-
crática. Neste sentido, esta obra é imprescindível para todos aqueles que desejam repensar a 
advocacia pública municipal.
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Mar/2020  Alisson Hahn. Judicialização e efetividade dos direitos 
sociais: omissão legislativa e descumprimento da Administração Pú-
blica. Dissertação.

Ago/2020 Olival Rodrigues Gonçalves Filho. TAC e improbidade 
administrativa. Dissertação.

D) Supervisões de pós-doutorado em andamento

Ago/2019 Córa Hisae Monteiro da Silva Hagino. Ensino do Di-
reito no Brasil e em Portugal: uma análise dos impactos da Reforma 
Pombalina nos ensinos de Coimbra, São Paulo e Recife.

Ago/2020 Priscila Leal Seifert Viana. O Supremo está online: o 
plenário virtual, os julgamentos por videoconferência e o direito pro-
cessual brasileiro.

6. Considerações finais

Este exercício sistemático de rever a minha própria trajetória profissio-
nal, leva-me a refletir sobre a minha atividade docente e a questionar, 
em primeiro lugar, se logrei contribuir para o fortalecimento da linha de 
Acesso à Justiça ou, ao contrário, com um perfil “marginal e desviante”, 
um perfil um tanto dogmático, e que, sem ter sido egresso do PPGSD, 
findei por desperdiçar experiências. Isto me leva a questionar, igualmen-
te, se o regime de dedicação exclusiva foi uma opção acertada para um 
docente que pretende estudar o fenômeno processual. Afinal, há quem 
diga que o professor de Direito Processual não pode renunciar à práti-
ca profissional, porque não é possível teorizar sem clínica jurídica. Seria 
como um médico que teoriza sobre cirurgia sem realizar cirurgias.

Não nego a importância da atividade prática, mas o distanciamento 
do cotidiano forense com uma vivência universitária mais intensa pode 
ser vantajoso na gestão do tempo universitário, com uma dedicação 
maior às orientações, leituras, cooperação interinstitucional e produção 
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acadêmica. Ademais, as atividades administrativas no âmbito universi-
tário exigem uma constante presença que operadores do direito que se 
desdobram em diversas atividades dificilmente conseguem entregar.

Continuo a acreditar que não preciso ser juiz, tampouco promotor 
ou advogado, para poder examinar uma decisão judicial juridicamen-
te. Se a construção do PPGSD e suas linhas devem ser consideradas 
uma construção coletiva, deixo para os meus pares a avaliação do tra-
balho de uma década deste “marginal e desviante”.

Nestes tempos difíceis em que a universidade é constantemente 
alvo de ataque, gostaria de finalizar com um poema que escrevi. Em 
2018, com a proximidade das eleições presidenciais, a comunidade 
acadêmica da Faculdade de Direito foi vítima do abuso do poder ju-
risdicional eleitoral. Naquela oportunidade cada estudante, servidor e 
professor, reagiu de alguma forma e eu, que nunca peguei em armas, 
fiz de um poema o meu grito de resistência:

Faixa Laranja
Depois de tantos serviços prestados à pátria
por essa Casa de Amor e Cultura
Acolhedora de diversas ideologias,
Mas que não tolera a ilegalidade e ditadura

Agentes de preto adentraram no dia 23
O espaço universitário do saber
E com mandado verbal pretendiam
Palestras e ensino recolher!

A força repressiva estatal foi convocada
Como forma de intimidação
na porta de entrada ficou posicionada
Que horror! Esperava talvez uma ocasião...
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A juventude do Ingá ao perceber aquele movimento
Rapidamente se organizou em vigilância
Logo reagindo a tamanha petulância
Em coro bradou: aqui não passarão!

Os agentes entraram em salas de aula,
procuravam material de campanha
Mal sabiam que ali era ambiente de ensino,
e não de panfletagem e propaganda!

O maior alvo, todavia, do ato autoritário
Era a faixa laranja pendurada no pórtico.
Acharam que se referia a algum candidato
Mas interpretar é para quem conhece o histórico!

A comunidade acadêmica estarrecida,
por ordem judicial, quem diria?
Recolheu a faixa antifascista
Em um dos maiores atentados à democracia!

Estudantes e professores não se calaram,
Atlética e CAEV foram pra rua!
Com a solidariedade de outras instituições
Apareceu até personagem de Ariano Suassuna!

E ainda querem usar nossas dependências
Sem saber manejar livros ou tomar lições
Querem reduzir nossa Faculdade
a mera dama de eleições!

Um pedido de desculpas seria recomendável
Para um órgão estatal desta envergadura
Que a pretexto de fiscalizar profanou
Nosso Templo sagrado de saber e cultura!
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