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Abstract: When judges are believed to be politically biased and 

judicial decisions are considered to be unpredictable, many 

nasty consequences may derive from it. The economic literature 

in Brazil shows some controversies over what is the direction of 

the bias, but mainly, economists believe that courts tend to favor 

debtors, leading to high disincentives for investment decisions 

and credit granting. Oddly, this controversial debate has never 

been accompanied by empirical data. The main objective of this 

paper is to test the hypotheses of political bias and uncertainty 

in Brazilian courts. A population of 1,687 decisions of the STJ 

(Superior Tribunal de Justiça, one of the highest level courts in 

the country) over private debts was analyzed case by case, and 

the variables were regressed in a logit model. Results indicate 

that judges in the higher courts very frequently change the deci-

sions made in lower courts, which may suggest high unpredict-

ability in the Brazilian Judiciary. On the other hand, the exist-

ence of judicial bias, in any direction, was not confirmed by the 

data.   

 

1. INTRODUÇÃO  

 

esde que Arida, Bacha e Lara-Resende afirmaram, 

em trabalho publicado em 2005, que a atrofia do mer-

cado de crédito de longo prazo no Brasil deve-se, ao 

menos em parte, ao fato de as decisões judiciais no D 
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Brasil apresentarem viés a favor dos devedores, diversas e inter-

mináveis reações surgiram no meio acadêmico econômico e ju-

rídico. Apesar de a afirmação ter sido um mero reflexo do que é 

amplamente reconhecido de maneira anedótica, as respostas a 

ela não foram unânimes. De um lado, a reação daqueles que con-

cordam com a visão de que os magistrados brasileiros assumem 

um papel de “Robin Hood” na sociedade. Segundo estes, eles 

usam seu poder judicial para fazer redistribuição de renda. Por 

outro lado, o argumento de autores que contestam a primeira vi-

são e que mostram – de uma maneira ou outra – que os magis-

trados no Brasil estão, na verdade, subordinados ao “poder das 

elites” e, ao invés de fazer “justiça social”, tendem a proteger os 

interesses dos mais ricos, tal qual fez o rei John, na mesma época 

em que Robin Hood lutava contra ele.  

O presente trabalho tenta, então, fazer uma contribuição 

a este debate, da maneira que até hoje não tem sido feita: com a 

analise empírica de decisões efetivas dos magistrados brasilei-

ros. As duas principais questões para discussão neste trabalho 

são:  

(1) O Judiciário brasileiro produz decisões com viés?  

(2) O Judiciário brasileiro julga (matérias similares) de 

maneira heterogênea, acarretando insegurança jurídica?  

As evidências anedóticas têm sido quase unânimes em 

responder positivamente a ambas as perguntas e a crença nelas 

dominam o meio empresarial brasileiro há muitas décadas. En-

tretanto, a “confirmação” acadêmica veio bastante recente-

mente. Talvez o primeiro a identificar a suposta insegurança ju-

rídica causada pelo viés dos magistrados tenha sido Armando 

Castelar Pinheiro (e.g., 2002). No entanto, foi o trabalho de 

Arida, Bacha e Lara-Rezende (ABL 2005) que iniciou o longo 

debate – ainda não concluso – na academia econômica e jurídica 

sobre o tema. Estes autores apontam para esta insegurança como 

sendo o motivo principal da inexistência de um mercado de cré-

dito de longo prazo e também dos altos níveis das taxas de juros 
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no Brasil. A explicação é simples: como os juízes tomariam de-

cisões baseados em seus vieses políticos e não no que dita a lei, 

os direitos de propriedade privada, principalmente de empresas 

e bancos, não encontrariam respaldo nas decisões judiciais. Se-

gundo os autores, os juízes brasileiros, ao tomarem decisões po-

litizadas, tendem a favorecer as partes devedoras dos contratos. 

Se isso ocorre com freqüência, o negócio dos bancos e das em-

presas credoras torna-se altamente arriscado, obrigando-os a co-

brarem juros muito mais altos do que a taxa oficial. Assim, este 

suposto viés pró-devedor seria a principal causa dos altos spre-

ads no Brasil e também da falta de garantias reais numa relação 

contratual envolvendo dívidas: 
The quality of enforcement of guarantees is poor because both 

the law and the jurisprudence are biased towards the debtor. 

Even if the creditor has sufficient knowledge of the debtor and 

feels comfortable to lend to him for a long period, jurisdic-

tional uncertainty will make his credit illiquid … Bilateral re-

lationships might work but jurisdictional uncertainty precludes 

the possibility of multilateral impersonal transactions that in-
volve credit over long time periods. The consequence is the al-

most complete collapse of a long-term financial market (p. 

274-5, grifos nossos). 

Além dos resultados mencionados pelos autores, se os 

magistrados de fato tendem a tomar decisões que tenham viés 

contra os donos de capital e de propriedade privada, outras con-

seqüências negativas poderiam advir disso: um ambiente de ne-

gócios com níveis de risco excessivamente altos e fortes desin-

centivos para os investimentos.  Como os autores mostram, esta 

insegurança manifesta-se como um viés anti-credor e também 

anti-poupador, ou mais especificamente, “o viés não é contra o 

ato da poupança, mas contra a organização financeira da pou-

pança, a tentativa de uma transferência intertemporal de recursos 

por meio de instrumentos financeiros que são, em última análise, 

instrumentos de crédito” (p. 270, tradução nossa). O resultado 

direto do viés seriam, então, baixas taxas de crescimento econô-

mico e, subseqüentemente, subdesenvolvimento da economia 
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nacional. 

Os autores têm o cuidado de mostrar que insegurança ju-

rídica não quer dizer, necessária ou explicitamente, um viés anti-

empreendedorismo. A insegurança jurídica é meramente deri-

vada do viés anti-credor. Também é importante observar que 

esta insegurança jurídica pode, em muitos momentos, favorecer 

as firmas através do suposto viés pró-devedor, quando estas se 

encontram justamente na posição de devedoras.  

Vários trabalhos na literatura brasileira discutem este 

tema, alguns seguindo e outros precedendo ABL (2005). As opi-

niões variam: alguns têm o mesmo posicionamento dos autores, 

e concordam com a existência de insegurança jurídica e, princi-

palmente, de um viés pró-devedor pelos magistrados.  Castelar 

Pinheiro, por exemplo, aponta o problema do viés – que ele 

chama de politização – como sendo tão sério quanto a ineficiên-

cia/morosidade dos tribunais (2002, 2003a, 2003b). A politiza-

ção dos juízes seria um fenômeno que explica boa parte da falta 

de previsibilidade, ou insegurança, nos tribunais brasileiros. Es-

tes são os autores que vão na linha da visão dos magistrados 

como “Robin Hoods” do sistema.  

Outros autores argumentam que inexiste o tal viés pró-

devedor. Alguns mostram que o que existe é um viés anti-deve-

dor – estes são os autores que vêem os magistrados brasileiros 

no papel de “King Johns”1 (GONÇALVES, HOLLAND & 

SPACOV, 2007, no primeiro caso, e RIBEIRO, 2007, no se-

gundo caso).  

Entretanto, e o que é surpreendente, quase nenhum tra-

balho desta literatura – nem mesmo os autores originais – incluiu 

análises de decisões efetivamente feitas por magistrados nos tri-

bunais.  

Além da falta de confirmação empírica, esta controvérsia 

                                                   
1 Os termos “Robin Hood” e “King John” dentro do contexto do Judiciário 
brasileiro parecerem ter sido inicialmente cunhados por Ivan Ribeiro, (2007) 

no artigo acima mencionado.  
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na literatura econômica apresenta outra deficiência: a incapaci-

dade (ou indisponibilidade) de se diferenciar alguns dos comple-

xos conceitos jurídicos envolvidos na discussão. Por exemplo, 

ABL (2005) e seus seguidores discutem a insegurança jurídica 

como sinônimo de viés judicial, o que não é correto. Castelar 

Pinheiro (2005), em um trabalho especificamente voltado para 

este tema, afirma que segurança jurídica requer: imparcial apli-

cação da lei, estabelecimento e seguimento da jurisprudência, 

uniformidade da interpretação e aplicação das normas, e con-

trole do arbítrio estatal. Apesar desta importante explicação, per-

cebe-se que a ideia de não-viés da decisão ainda encontra-se 

imiscuída na definição de (in)segurança jurídica. Entretanto, é 

possível demonstrar que os dois conceitos são independentes e 

podem até ter sentidos opostos. Um alto nível de insegurança 

significa que os indivíduos têm muita incerteza sobre a forma 

como os tribunais decidirão um caso, mesmo que casos idênticos 

já tenham sido julgados no passado. A insegurança judicial tam-

bém pode ser observada quando diferentes juízes decidem de 

forma diversa sobre um mesmo caso. Isso pode acontecer, por 

exemplo, quando as decisões se alteram a cada apelação do pro-

cesso, ou a cada nova instância que o processo vai “subindo”. 

Assim, a alta reversão das decisões pelas cortes superiores pode 

ser indício de inconsistência nas decisões judiciais e, portanto, 

de insegurança jurídica. Por outro lado, viés judicial refere-se a 

um fenômeno diferente. Ele implica razões, implícitas ou explí-

citas, que fazem os juízes decidirem de forma consistente a favor 

de (ou contra) certos grupos de indivíduos da sociedade, mesmo 

que as evidências e/ou regras contratuais indiquem que a decisão 

deveria ser do contrário. Por exemplo, se os magistrados brasi-

leiros têm viés a favor dos devedores como ABL (2005) afir-

mam, então, as decisões judiciais devem ser consistentemente a 

favor deste grupo. Paradoxalmente, esta situação poderia ser de 

muito baixa insegurança jurídica: todos teriam quase certeza que 

os devedores serão ganhadores em qualquer processo judicial 
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envolvendo dívidas contratuais. Falcão, Schuartz e Arguelhes 

(2006) explicam: 
Uma decisão imprevisível não é necessariamente parcial, e 

uma decisão parcial não é necessariamente imprevisível – ao 

contrário, por vezes a parcialidade é o caso limite da previsibi-

lidade [...] A própria ideia de um “viés anti credor” implica al-

gum grau de previsibilidade quanto à parcialidade da decisão, 

expressa na tendência – identificável previamente – de o ma-

gistrado favorecer uma das partes (p.13). 

Portanto, devemos ter cuidado ao discutir estes diferen-

tes conceitos e analisá-los de forma independente.  

Este trabalho mostra que, de fato, a insegurança jurídica 

é bastante alta no Brasil; já o viés judicial, parece encontrar-se 

em níveis mais modestos. Para isso, foi construída uma base de 

dados com decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), para analisar se as decisões dos magistrados regularmente 

apresentam  viés pró-devedor. Além disso, o artigo procura ava-

liar a consistência das decisões judiciais nas diferentes etapas do 

processo (i.e., nas diferentes instâncias judiciais). Assim, espe-

ramos obter uma indicação quantitativa do viés e da variabili-

dade – ou insegurança – do Judiciário brasileiro.  

 

2. AS HIPÓTESES E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Para responder às duas perguntas inicialmente propostas 

de forma empírica, são propostas as seguintes hipóteses que de-

vem orientar a análise empírica.  

H1: Os magistrados brasileiros favorecem mais o deve-

dor. 

H2: Os Ministros do STJ tendem a reformar as decisões 

feitas pelos tribunais inferiores. 

O que explicaria o viés, de qualquer natureza, das deci-

sões judiciais? A fundamentação teórica por trás da existência 

do viés pró-devedor é o fenômeno conhecido por “ativismo ju-

dicial” que, aparentemente, é disseminado entre os magistrados 
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brasileiros. A explicação pode estar no grave problema da desi-

gualdade de renda do país: muitas vezes, os juízes sentem-se na 

responsabilidade de usar seus poderes judiciais para fazer redis-

tribuição da renda, e assim, aumentar a igualdade social (afinal, 

seu trabalho é o de “fazer justiça”). Como colocado por ABL 

(2005): 
The debtor is viewed on a socially positive form, as an entity 

that generates jobs and wealth or appeals o the bank to cope 

with adverse life conditions. This bias [in favor of debtors] may 

be observed more or less everywhere, but it is particularly 

acute in Brazil, probably because of the deep social differences 

and the high levels of income concentration in the country. 

Cultural and historical factors could also have facilitated the 

dissemination of this anti-creditor bias (2005, p.270). 

Certamente, uma das evidências mais concretas do viés 

pró-devedor do Judiciário brasileiro é o movimento chamado 

Associação dos Juízes para a Democracia. Ballard (1999) ex-

plica: 
Within [the] context of inequality … judges in the southern part 

of the country formed the Association of Judges for Democ-

racy, known as the “movement of alternative judges” This 

group, created in the second half of the 1980s, coalesced 

around the principle of  “alternative use of law”, which advo-

cated interpreting laws to serve the interests of oppressed clas-

ses.  The movement became more well-known in the early 

1990s, and adherents attributed a range of different meanings 

to the practice. A shared fundamental principle of the move-

ment was to regard judicial impartiality and neutrality as a 

myth.  A mild interpretation suggests that alternative law ad-
vises judges to consider the social and historical context in 

which they are applying the law … A more dogmatic interpre-

tation posits that judicial power ought to be rallied to the ser-

vice of the poor masses in their struggles (pp. 244-5). 

Juridicamente seria possível justificar o suposto viés pró-

devedor se for possível considerar este como sendo a parte mais 

vulnerável na relação contratual. Por exemplo, o Direito do Con-

sumidor brasileiro denomina por hipossuficiente o agente que é 
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“economicamente mais fraco”. Numa situação de dívida comer-

cial, um tomador de empréstimo, por não atuar profissional-

mente na área de crédito e não dispor livremente das informa-

ções necessárias para a transação, deve ser considerado parte hi-

possuficiente na relação com a instituição financeira ou comer-

cial que lhe concede o crédito. Assim, o suposto viés pró-deve-

dor seria justificado nas situações em que este for considerado 

pelo Direito brasileiro como a parte hipossuficiente.   

Portanto, a pergunta que se coloca é: é possível observar 

empiricamente o viés pró-devedor dos magistrados brasileiros? 

A esta questão se dedica a próxima seção. 

 

3. OS MODELOS E AS VARIÁVEIS 

 

Para testar as hipóteses acima descritas, é preciso obser-

var quais são os resultados das decisões feitas pelos tribunais, e 

o que afeta tais decisões. Estas serão, respectivamente, as variá-

veis dependentes e as variáveis explicativas (ou independentes) 

do modelo. Pode-se observar que as variáveis dependentes têm 

natureza binária, ou seja, y é determinado de acordo com a res-

posta para as seguintes perguntas: 

• Teste 1: a decisão do magistrado foi a favor do devedor? (y 

= 0 para “não” e y = 1 para “sim”). 

• Teste 2: a decisão do magistrado reformou a decisão infe-

rior? (y = 0 para “não” e y = 1 para “sim”). 

Por conta dessa característica, é necessário o uso de mo-

delos de variáveis dependentes qualitativas, sendo o modelo lo-

git o empregado neste artigo. 

Com relação às variáveis explicativas, é importante des-

tacar que as decisões judiciais não oferecem um leque abran-

gente de informações observáveis e comparáveis entre os diver-

sos casos. Dada esta limitação, foram selecionadas as seguintes 

variáveis explicativas: 
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 tipo das partes envolvidas no processo, ou seja, tipo de re-

corrente (“autor” do Recurso Especial) e tipo de recorrido 

(“ré” no Recurso Especial); 

 tipo de dívida envolvida (comercial/contratual ou outras); 

 tipo da parte (se pessoa física, jurídica ou instituição finan-

ceira), o que indica a sua capacidade de representação junto 

ao judiciário; 

 indicação do Ministro relator do acórdão (Presidente da Re-

pública que o/a indicou2); 

 valor da dívida envolvida; 

 duração do processo desde a primeira entrada no Judiciário. 

A forma como estas variáveis foram medidas será des-

crita na seção seguinte. Infelizmente, as variáveis “valor da dí-

vida” e “duração do processo” não foram observadas para uma 

grande parte da amostra.  

O modelo também incorpora as seguintes variáveis de 

controle: 

 unidade da federação de onde se originou o recurso; 

 ano em que ocorreu a decisão do STJ. 

 

4. BASE DE DADOS, DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E ME-

DIDAS  

 

4.1 DADOS E AMOSTRA 

 

Todos os casos usados para a construção da amostra são 
                                                   
2 Na verdade, as decisões no STJ acontecessem em turmas, nenhum Ministro 

toma uma decisão de forma monocrática (ou sozinho). No entanto, todo 

Recurso Especial é redigido pelo Ministro Relator, que estuda 

preliminarmente o caso, expõe para a turma e fundamenta o seu voto. O que 

se percebe é que os Ministros no STJ – mais do que no STF – tendem a 

votar de acordo com o Relator: em 91,70% dos casos as decisões das turmas 

foram unânimes. Portanto, todas as vezes em que indicarmos o “Ministro”, 
subentender-se-á que estaremos nos referindo ao Ministro Relator do 

Recurso Especial. 
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processos efetivamente decididos pelo STJ. Todos os processos 

estão disponíveis na sua íntegra (ementa, acórdão, relatório e vo-

tos) em arquivos digitais pelo site do STJ, na página de “Con-

sulta de Jurisprudência”.  

Para evitar processos que questionavam assuntos pura-

mente processuais (processos estes que, como discutido antes, 

são uma das características mais criticadas do Direito brasileiro) 

somente os “Recursos Especiais” foram incluídos na amostra, 

excluindo-se quaisquer tipos de embargos e agravos. Os recur-

sos especiais são recursos de apelação contra decisões dos Tri-

bunais dos Estados e do Distrito Federal, e dos Tribunais Regi-

onais Federais, ou seja, dos tribunais de segunda instância. Se-

gundo Gaio Júnior (2008), o pressuposto do Recurso Especial é 

a existência de divergência da decisão inferior com relação a 

uma lei federal.  

Além disso, dado o objetivo principal e a motivação ini-

cial deste trabalho, a análise foi limitada a processos que envol-

viam conflitos acerca de dívidas, contratuais ou não-contratuais. 

Contudo, foram excluídos todos os casos em que o Estado apa-

recia como uma das partes do processo. Assim, não entraram na 

amostra processos que tinham como parte recorrente ou recor-

rida: a União, os Estados, os municípios e as prefeituras, a Fa-

zenda Nacional e a as Fazendas Estaduais, e as autarquias – tais 

como o Banco Central, o Instituto Nacional de Seguridade So-

cial (INSS), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA), etc. De forma mais específica, nenhum recurso cujo 

conteúdo referia-se à dívida pública, execução fiscal ou tributá-

ria foi incluído na amostra. Sabe-se que o Estado é o maior de-

mandante dos serviços judiciais no Brasil e possivelmente um 

dos grandes causadores da sobrecarga de processos no Judiciá-

rio. Por isso, um estudo específico para os casos em que ele é 

parte é de suma importância para melhor conhecimento do fun-

cionamento das cortes. Tal investigação, contudo, extrapola a 
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questão que orienta este trabalho, derivada da proposição levan-

tada por ABL (2005), a respeito do mercado de crédito privado.  

Finalmente, a amostra foi criada incluindo-se todos os 

processos que, além dos filtros mencionados acima, foram jul-

gados pelo STJ no período de 06 de Outubro de 1998 a 05 de 

Outubro de 20083. Evidências trazidas pelos praticantes do Di-

reito (advogados e magistrados) indicam que uma nova norma 

jurídica leva, em média, 10 anos para ser assimilada pelos pró-

prios operadores do Direito, inclusive magistrados. Escolhemos, 

então, o primeiro momento possível – em que tivesse o mínimo 

de interferências derivadas de uma falta de pacificação jurispru-

dencial sobre a nova Constituição Federal, promulgada em 1988 

– para fazer a nossa análise. O objetivo foi, dentro deste novo 

ambiente normativo, onde o próprio STJ foi criado, avaliar se 

pode ser observada a suposta tendência pró-devedor dos magis-

trados.  

Assim, neste prazo de 10 anos, levando-se em conta os 

filtros mencionados acima, foi obtida uma amostra de 1.687 re-

cursos especiais julgados pelo STJ2. Esta foi a base de toda a 

análise para este trabalho. É importante ressaltar que esta popu-

lação não é, deliberadamente, uma amostra representativa de 

todo o Judiciário brasileiro. O que se buscou foi a construção de 

um conjunto de processos relativamente homogêneos na maté-

ria, especificamente relações de créditos privados, com intuito 

de se testar as proposições levantadas por ABL (2005).  

 

4.2 CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Para a análise de cada processo, foi usada uma folha de 

                                                   
3 Na verdade, a amostra utilizada neste trabalho trata de todas as decisões 

proferidas sobre o assunto, julgadas neste período temporal que foram 

disponibilizados no site de jurisprudência do STJ. Como mostram Veçoso et 
al (2014), estima-se que, em média, o STJ disponibiliza apenas metade de 

todos os processos que são efetivamente julgados naquele tribunal. 
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tabulação, cuja versão original encontra-se em anexo no apên-

dice deste trabalho. Convém, contudo, detalhar neste momento 

a descrição de algumas das variáveis analisadas. 

As partes recorrente (autora do recurso especial) e recor-

rida (ré do recurso especial) foram classificadas em três grupos 

distintos: pessoas físicas (x = 1); pessoas jurídicas, onde são in-

cluídas: empresas privadas de qualquer tipo, empresas estatais, 

associações profissionais incluindo sindicatos trabalhistas, asso-

ciações de empresas, cooperativas exceto as de crédito, condo-

mínios, enfim, toda sorte de organização não-financeira (x = 2); 

e, finalmente, instituições financeiras que incluem bancos priva-

dos ou públicos, financeiras, administradoras de cartões de cré-

dito e cooperativas de crédito (x = 3).  

Para classificar se a decisão do STJ foi a favor da parte 

credora ou da parte devedora, foi analisado o relatório e o histó-

rico do caso. Apesar de envolverem apenas casos privados, nem 

sempre a pessoa física é a parte devedora da relação; há casos 

em que os papéis se invertem, por exemplo, nos casos de inde-

nização por danos morais e/ou materiais e nos casos de conflito 

acerca do valor da correção monetária em contas de poupança. 

Nestes casos, as pessoas físicas tornam-se credoras, e as institui-

ções financeiras ou empresas tornam-se devedoras. Há ainda ca-

sos em que uma terceira parte, que inicialmente não estava en-

volvida na relação contratual, é parte ativa ou passiva do pro-

cesso judicial. A participação destas pessoas no processo não se 

relacionava com recebimento ou pagamento de valor algum, e 

era claro pelo relatório do processo que o credor e o devedor 

eram indivíduos diferentes. Nestes casos, se a terceira pessoa era 

a parte recorrente ou recorrida, e se ela obtivesse decisão a favor 

dela, esta variável era codificada como ’ ‘não-observado’ (NA). 

Nas regressões que testavam a primeira hipótese (existência de 

viés pró-devedor), todas as observações “NA” foram considera-

das “não pró-devedor”. 
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5. DEFININDO O QUE É VIÉS E O QUE NÃO É VIÉS 

 

Dado que este trabalho foca na questão do viés judicial, 

a pergunta imediata seria: o que é viés judicial? A definição li-

teral para “viés” é “oblíquo” ou “em diagonal”, ou seja, algo que 

não segue o padrão ou o sentido usual. Portanto, uma decisão 

judicial com viés seria uma que não é “reta” ou “direita”, que é 

“oblíqua” em alguma direção. O grande problema é definir qual 

seria a decisão “reta/direita” para cada um dos casos que chega 

ao Judiciário. Mais difícil ainda seria afirmar que o Judiciário 

brasileiro como um todo, ou o grupo dos magistrados, tem viés. 

Isso implicaria dizer que suas decisões são, no todo ou na maio-

ria, “oblíquas”. Como testar isso sem observar o comportamento 

sem viés? Simplesmente não é possível. O viés judicial não é 

algo que possa ser definido de forma objetiva, e a sua existência 

na decisão de um juiz ou tribunal jamais poderá ser confirmada 

com certeza, por mais forte que sejam as indicações da sua pre-

sença. No entanto, é plausível que exista algum padrão no perfil 

das decisões judiciais, principalmente nas que versam sobre ma-

térias similares. Além disso, o emprego de algumas variáveis po-

deria ajudar na identificação de desvios com relação ao perfil 

normalmente observado. É por isso que foi construída uma base 

de dados de decisões sobre o mesmo assunto (todas versando 

sobre dívidas privadas) e foram utilizadas variáveis explicativas 

que podem indicar desvios no perfil das decisões dos magistra-

dos. 

Entretanto, para que as variáveis selecionadas consigam 

explicar algum “desvio” das decisões judiciais, é necessário as-

sumir que os recursos chegam ao STJ de forma aleatória. Ou 

seja, caso não existisse viés dos magistrados, o perfil das deci-

sões apresentaria uma mesma probabilidade de favorecer o de-

vedor e de favorecer o credor, e a mesma probabilidade de favo-

recer o hipossuficiente e de favorecer a parte mais forte. Se este 

perfil não for observado, então, consideraremos que existe viés. 
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Pode, contudo, acontecer de os recursos chegarem ao 

STJ de maneira não-aleatória. Por exemplo, eles poderiam ser 

“naturalmente” mais favoráveis ao devedor. Neste caso, mesmo 

que os magistrados consistentemente decidissem a favor do de-

vedor, isso não poderia ser considerado um viés da decisão, mas 

sim um viés do fato. Em outras palavras, se a maior parte dos 

processos que chegassem ao STJ contivessem fatos que favore-

cessem o devedor, mesmo magistrados neutros tenderiam a de-

cidir dando ganho de causa a esta parte. Infelizmente, este é um 

problema a que estão sujeitos todos os estudos de decisões judi-

ciais que somente observam os casos levados ao judiciário. Es-

pera-se que trabalhos futuros consigam lidar com este assunto 

de forma mais adequada4.  

Além do viés do fato, existe outra falsa fonte de viés ju-

dicial, que Falcão, Schuartz e Arguelhes (2006) chamam de viés 

legislativo. Segundo estes autores, o suposto viés anti-credor não 

é criado pelo juiz no momento da tomada da decisão judicial, 

mas em um momento anterior, talvez na criação das leis ou das 

normas legais pelo Executivo e/ou Legislativo. O magistrado, 

como membro do Poder Judiciário, tem a função e o dever de 

respeitar tais leis. Neste caso, mesmo que a decisão judicial 

acabe por favorecer – “devida” ou “indevidamente” – uma ou 

outra parte, não significa que o juiz julgou com viés: ele apenas 

cumpriu sem papel e não teria responsabilidade por ter favore-

cido uma ou outra parte. O viés não é de sua decisão. Por isso, 

                                                   
4 Para a solução de viés de seleção, é comum a utilização do método de 

Heckman, por meio do qual variáveis instrumentais são utilizadas em um 

primeiro estágio para corrigir o viés de seleção. Seriam, portanto, 

necessárias variáveis observáveis nos litígios em potencial, que pudessem 

explicar porque alguns casos são levados ao judiciário e outros não. No 

estudo aqui apresentado, não há observações sobre a escolha de litigar 

judicialmente, o que inviabiliza a correção para eventual viés de seleção. 

Este é um problema comum a toda a literatura de análise de decisões 
judiciais, havendo possibilidade de correção de eventual viés apenas em 

situações muito particulares (e.g. De Figueiredo 2005).. 
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FSA afirmam que é essencial identificar qual é a origem do su-

posto viés, que muitas vezes não é judicial:  
“[O] fato de o juiz tomar uma decisão contrária ao credor não 

significa evidentemente que a sua decisão reflita um viés anti-

credor cuja origem possa ser identificada na “vontade livre” do 

juiz. A fonte primária desse viés pode estar tanto nos atos do 

Poder Legislativo e do Poder Executivo, enquanto responsá-

veis pela elaboração das normas que o juiz precisa aplicar, 

quanto nos atos dos agentes econômicos privados – especifica-

mente, do conjunto de credores e devedores diretamente res-
ponsáveis pelo conteúdo das cláusulas contratuais submetidas 

à apreciação judicial” (Falcão et al, 2006, p.32). 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADOS DESCRITIVOS 

 

Das 1.687 decisões judiciais analisadas, 44,2%, ou 746 

decisões foram a favor do devedor, e 53,6%, ou 905 decisões, 

foram a favor do credor. Portanto, aparentemente, não parece 

existir nenhum forte viés a favor de nenhuma das partes pelo 

STJ, uma importante proposição de ABL (2005).  

Com relação à insegurança jurídica, 54,3% das decisões 

do STJ reformaram as decisões proferidas pelos tribunais de se-

gunda instância, ou seja, os acórdãos dos tribunais estaduais. 

Portanto, somente 45,7% das decisões dos magistrados de se-

gundo grau foram integralmente mantidas pelos ministros do 

STJ. Esta primeira análise descritiva indica que existe, sim, uma 

variabilidade nas decisões, pelo menos quando se comparam as 

proferidas nas instâncias superiores com as proferidas nos tribu-

nais de segundo grau. Infelizmente, os dados não permitem 

acompanhar as decisões desde o primeiro grau. A Tabela 1 apre-

senta estatísticas de frequência observadas na amostra. 
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Tabela 1 – Frequência de Alguns Dados 

(Toda a População, n = 1687) 

Tipo de Recorrente 

Pessoa Física 32,66% 

Pessoa Jurídica 25,90% 

Instituição Financeira 41,43% 

Tipo de Recorrido 

Pessoa Física 46,12% 

Pessoa Jurídica 29,46% 

Instituição Financeira 24,42% 

Tipo de Dívida 

Dívida Comercial/Contratual 83,70% 

Danos morais 9,25% 

Outra Responsabilidade Civil 2,19% 

Outros 4,86% 

Dívidas Comerciais, n = 1412 

Tipo de Recorrente 

Pessoa Física 31,16% 

Pessoa Jurídica 25,42% 

Instituição Financeira 43,41% 

Tipo de Recorrido 

Pessoa Física 45,18% 

Pessoa Jurídica 30,45% 

Instituição Financeira 24,36% 

Fonte: STJ e dados trabalhados pelos autores. 

Conforme previamente discutido acima, ABL (2005) não 

diferenciam claramente “viés” de “variabilidade”, e obscura-

mente definem-nos como “insegurança jurídica”. Destes primei-

ros resultados descritivos percebe-se que, além de serem dois 

fenômenos separáveis, eles têm confirmação diferenciada. En-

quanto ABL não parecem estar corretos quando categoricamente 

afirmam que há viés nas decisões judiciais, parecem estar corre-

tos quando indicam que há variabilidade (mesmo que não te-

nham claramente distinguido um do outro). 

Estes resultados decorrem apenas do exame de estatísti-

cas descritivas da base de dados analisada. A seção que se segue 

aprofunda esta análise, por meio de estimações do modelo logit, 

o que permite o controle do efeito de variáveis observáveis, bem 
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como o teste de hipóteses sobre a significância dos parâmetros 

estimados. 

 

6.2 ESTIMAÇÃO DE PROBABILIDADES 

 

Com base na amostra, o modelo logit permite a realiza-

ção de estimações de probabilidades condicionais. Pode-se, por 

exemplo, perguntar: qual é a probabilidade de um processo sobre 

dívidas privadas ter decisão favorável à parte devedora, condici-

onal a que o processo chegue ao STJ? Os resultados são sinteti-

zados nas tabelas 2 a 3 a seguir. 
Tabela 2 – Decisão por Tipo de Recorrente e Tipo de Recorrido 

Tipo Recorrente Tipo Recorrido Decisão:  

Não conhecido / 

Não provido 

Decisão:  

Provido  

(Parcial ou Total) 

Pessoa Física 

Pessoa Física 59,12% 40,88% 

Pessoa Jurídica 55,35% 44,65% 

Instituições Financei-

ras 

51,52% 48,48% 

Pessoa Jurídica 

Pessoa Física 49,71% 50,29% 

Pessoa Jurídica 45,87% 54,41% 

Instituições Financei-

ras 

42,08% 57,92% 

Instituições Finan-

ceiras 

Pessoa Física 40,33% 59,67% 

Pessoa Jurídica 36,68% 63,31% 

Instituições Financei-

ras 

33,19% 66,81% 

Fonte: STJ e dados trabalhados pelos autores. 

Os resultados da Tabela 2 indicam alguns pontos úteis à 

discussão de existência ou não de viés pró-devedor: 

• Instituições financeiras, como reclamantes, têm maior pro-

babilidade de ter decisões favoráveis do que empresas e pes-

soas físicas, nesta ordem.  
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• Pessoas físicas, como reclamantes, têm maior probabilidade 

de ter decisões desfavoráveis do que empresas e instituições 

financeiras, nesta ordem. 

• Reclamantes, independente de quem sejam, têm menor pro-

babilidade de ter decisões favoráveis quando contra pessoas 

físicas; depois empresas e, finalmente, instituições financei-

ras (ou seja, reclamantes têm maior probabilidade de vencer 

contra instituições financeiras, sempre). 

• Reclamantes, independente de quem seja, têm maior proba-

bilidade de ter decisões desfavoráveis quando contra pessoas 

físicas; depois empresas e, finalmente, instituições financei-

ras. 
Tabela 3 – Probabilidade de a decisão ser pró-credor ou pró-devedor de acordo com tipo das 

partes envolvidas 

Tipo Recorrente Pró-devedor Pró-credor 

Pessoa Física 48,63% 48,82% 

Pessoa Jurídica 44,57% 53,29% 

Instituições Financeiras 40,56% 57,63% 

Fonte: STJ e dados trabalhados pelos autores. 

Observação: As linhas não somam 100%, pois há ainda a probabilidade de ser NA. 

Os resultados da Tabela 3, por sua vez, permitem con-

cluir os seguintes pontos: 

• Pessoas físicas, como reclamantes, têm maior probabilidade 

de ter decisões favoráveis ao devedor. Quando instituições 

financeiras são reclamantes, a probabilidade de a decisão ser 

a favor do devedor é a menor.  

• Instituições financeiras, como reclamantes, têm a maior pro-

babilidade de ter decisões favoráveis ao credor. Quando pes-

soas físicas são reclamantes, a probabilidade de a decisão ser 

a favor do credor é a menor.  
Tabela 4 – Reforma da Decisão, por viés pró-credor, pró-devedor 

Reforma da Decisão Pró-devedor Pró-credor 

Reforma 41,82% 56,27% 

Não reforma 47,05% 50,55% 

Fonte: STJ e dados trabalhados pelos autores. 

Observação: As linhas não somam 100%, pois há ainda a probabilidade de ser NA. 
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A Tabela 4 indica que, quando o STJ reforma a decisão 

da instância inferior (acórdãos estaduais), a tendência é de tornar 

a decisão mais favorável ao credor. Ou seja, o STJ é mais pró-

credor do que a instância inferior. 

 

6.3 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS  

 

Os modelos foram regredidos com o intuito de se testar 

as hipóteses iniciais, de existência de viés e de reversão de deci-

são da instância inferior5. Os resultados, incluindo os efeitos 

marginais, estão resumidos nas tabelas 5 e 6 

A Tabela 6 testa o suposto viés pró-devedor nas decisões 

do STJ. Conforme exposto, a variável dependente é “A decisão 

do tribunal foi a favor do credor (y = 0) ou a favor do devedor 

(y = 1)?”  

Comparado a um processo cujo recorrente é uma pessoa 

física6, quando uma instituição financeira é recorrente do Re-

curso Especial, a decisão do STJ tende a ser contra o devedor 

(ou, de outro modo, a favor do credor). Por outro lado, quando 

uma empresa é recorrente, a decisão tende a ser a favor do deve-

dor. Entretanto, estes dois efeitos não foram estatisticamente sig-

nificantes em nenhum dos quatro modelos testados. 

                                                   
5 Todas as regressões foram estimadas com o software STATA versão 13.1. 
6 As pessoas físicas foram usadas como base de comparação para as 

dummies de “Tipo de Recorrente” e “Tipo de Recorrido”. 
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Quando a instituição financeira é a parte recorrida do Re-

curso Especial, independente de quem recorre, a tendência do 

STJ é de favorecer o devedor. O efeito é significativo ao nível 

de 10% em dois modelos, o A1 e o A3. No entanto, de todas as 

variáveis relacionadas à parte envolvida no processo, a mais sig-

nificativa é aquela em que a firma aparece como a parte recorrida 

(“ré”) do Recurso Especial: o coeficiente foi negativo e estatis-

ticamente significativo a 1% nos quatro modelos testados, ou 

seja, quando a firma é parte recorrida, o STJ tende a desfavorecer 

o devedor (favorecer o credor). Os efeitos marginais mostram 

que, em média, um recurso em que uma firma aparece como 

parte recorrida – em comparação com um em que uma pessoa 

física aparece como recorrida – tem, em média, 10% a menos de 

probabilidade de ser decidida a favor do devedor. Vale lembrar 

que, nos casos em que as firmas aparecem como recorridas, mui-

tas vezes, elas são justamente a parte devedora de instituições 

financeiras.   

As variáveis referentes à indicação dos Ministros do STJ 

apresentam resultados dignos de nota. Os Ministros indicados 

pelo presidente José Sarney e Collor tendem a favorecer o cre-

dor, quando comparados aos Ministros indicados pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC)7, apesar de os efeitos não 

serem significativos, com exceção do modelo A4, para ministros 

indicados por Sarney. Por sua vez, indicação do presidente Ita-

mar Franco gera efeitos bastante significativos, e o viés é pró-

devedor. Contudo, tendo conhecimento da base de dados origi-

nal, podemos afirmar que a significância deve ser relativizada, 

pois apenas dois Ministros foram indicados por este presidente, 

sendo que um deles julgou apenas 6 processos, e o outro 174 

processos. Ou seja, a significância estatística pode ser explicada 

pelo fato de este coeficiente estar medindo praticamente os efei-

                                                   
7 Os Ministros indicados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso foram 

usados como base para as dummies de indicação de presidentes. 
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tos da decisão de um único Ministro. Finalmente, o efeito da in-

dicação pelo presidente Lula parece gerar um viés pró-devedor, 

mas o efeito não é significativo.  

A significância do coeficiente da variável indicativa de 

dívidas comerciais (“divida_coml”) mostra que, quando as dívi-

das são comerciais, o STJ tende a favorecer os credores.As vari-

áveis dummy referentes à unidade da federação (UF) de onde se 

originaram os processos também geraram resultados interessan-

tes. Apenas os estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do 

Rio de Janeiro e de Minas Gerais tiveram dummies específicas. 

Juntas, estes estados geraram 65,86% de todos os casos da base 

de dados. Comparados com as demais UFs, os Recursos Especi-

ais derivados de processos originários de São Paulo tendem a 

receber decisões favoráveis aos devedores. Ou seja, o STJ tende 

a favorecer o devedor quando a origem do recurso é São Paulo. 

O contrário parece ser o caso do Rio de Janeiro e de Minas Ge-

rais: recursos originados nestes estados tendem a receber deci-

sões contra o devedor. Contudo, nenhum dos coeficientes destas 

UFs foi significativo. A situação é bem distinta para os casos 

oriundos do Rio Grande do Sul. Além de ter sido a UF que mais 

contribuiu com processos para a base de dados (406 no total, 

frente a 405 vindos de São Paulo), os coeficientes para a dummy 

deste estado foram todas significativas ao nível de 1% e todas 

com sinal anti-devedor. Ou seja, em média, existem 10% a me-

nos de probabilidade de o STJ favorecer o devedor em processos 

originados no Rio Grande do Sul (comparados a processos dos 

demais estados não incluídos em dummies). Vale a pena voltar-

mos para a discussão feita acima, sobre o ativismo judicial. Con-

forme citação de Ballard (1999), o movimento da Associação 

dos Juízes para a Democracia surgiu na região sul do país e, es-

pecificamente, entre os magistrados gaúchos. Mesmo que a As-

sociação tenha deixado o período de maior ativismo para trás, 

ainda hoje, os juízes do Rio Grande do Sul servem de “modelos” 

para magistrados de outras unidades da federação que acreditam 
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terem uma missão de garantir a igualdade econômica, justiça so-

cial e proteção aos pobres e desamparados. O coeficiente nega-

tivo e significativo para “RS” parece indicar, no entanto, que os 

Ministros do STJ têm consciência do viés e do ativismo político 

dos magistrados gaúchos e tentam, de alguma forma, “corrigir” 

o problema no STJ. Os coeficientes desta dummy serão mais in-

teressantes, quando analisados juntamente na regressão que in-

dica a probabilidade de reversão das decisões dos Tribunais Es-

taduais pelo STJ (Tabela 6). Veremos lá que, novamente, os pro-

cessos originados do Tribunal do Rio Grande do Sul tendem a 

sofrer reversão no STJ: ou seja, os Ministros tendem a mudar as 

decisões proferidas pelo TJ-RS, e a direção da mudança tende a 

favorecer os credores. Parece claro que o STJ, por meio de suas 

decisões, compensa, ao menos em parte, o viés político/ideoló-

gico dos tribunais gaúchos.  

As dummies dos anos de julgamento tiveram pouca sig-

nificância estatística. Entretanto, percebe-se uma tendência de 

favorecer o credor até o ano de 2006 e, a partir de 2007, de fa-

vorecer o devedor. Os resultados desta tabela mostram que a pre-

sença do viés pró-devedor ou pró-credor é muito mais complexa 

e não-uniforme como implicam ABL (2005). Na verdade, em 

muitas situações o STJ tende emitir decisões favorecendo o cre-

dor. 

Quando instituições financeiras e firmas são recorrentes, 

e quando instituições financeiras são recorridas dos Recursos 

Especiais, o STJ tende a reverter a decisão judicial anterior. Des-

tas, o efeito de instituições financeiras serem recorrentes é o 

mais impactante e estatisticamente significativo: analisando os 

efeitos marginais, tem-se que, em média, a probabilidade de um 

recurso movido por uma instituição financeira ser revertida no 

STJ é entre 14 e 15 pontos percentuais maior  quando comparada 

a de um recurso movido por uma pessoa física. Quando movido 

por uma firma, existe uma probabilidade entre 11,5 e 12,4 pon-

tos percentuais maior de ocorrer a reversão (quando comparada 
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a um movido por uma pessoa física). Ainda, os coeficientes de 

“banco_recorrido” sugerem que o STJ tende a reformar as deci-

sões dos tribunais estaduais contra as instituições financeiras 

credoras. Estas, quando perdem no estado, tendem a ter a deci-

são revertida no STJ, o que não ocorre com as firmas devedoras 

(“firma_recorrida”). Isso indica a existência de incerteza jurí-

dica, dado que os casos não têm desfecho previsível.  

As variáveis de indicação pelo Presidente mostram que 

alguns Ministros tendem a seguir mais as decisões dos juízes es-

taduais. Tais são os casos daqueles indicados por Collor e Lula, 

apesar de os coeficientes não serem significativos. Os Ministros 

indicados por Itamar Franco tendem a reverter as decisões esta-

duais, de forma significativa. Contudo, vale lembrar novamente 

que este se trata praticamente de um caso isolado, onde quase 

todo o resultado deve refletir a ação de um só Ministro. Aparen-

temente este Ministro tende a discordar das decisões dos juízes 

dos tribunais inferiores. 

Das dummies referentes aos estados de origem, um resul-

tado merece ser destacado: Recursos Especiais originados do 

Rio Grande do Sul tendem a ser reformados pelo STJ, de forma 

significativa a 1% nos dois modelos onde as dummies de UFs 

foram incluídas. Em média, a probabilidade de recursos oriun-

dos do TJ-RS serem revertidos é, em média, 15 pontos percen-

tuais superior. Aparentemente, os Ministros tendem a reinterpre-

tar os fatos de modo divergente dos magistrados gaúchos, o que 

possivelmente mitiga o eventual viés do predomínio do ativismo 

judicial daquele estado. 

Finalmente, as dummies de anos de julgamento não indi-

cam nenhuma clara tendência de aumento ou de redução na pro-

babilidade de reforma das decisões judiciais pelo STJ. Seria in-

teressante que futuros trabalhos avaliassem o efeito de algumas 

medidas de reforma no processo civil – que incluem limitações 

de acesso aos tribunais superiores – sobre a probabilidade do 

STJ (e STF) de reformar as decisões inferiores.  
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Os resultados acima indicam que, no geral, há diversos 

fatores que aumentam a probabilidade dos Ministros do STJ re-

formarem as decisões proferidas nos tribunais estaduais. Vale 

lembrar o resultado descritivo já visto antes: 54,3% de todos os 

Recursos Especiais da nossa base de dados tiveram decisões que 

reformaram os julgamentos dos acórdãos estaduais. Portanto, é 

bastante forte e significativa a variabilidade das decisões nos tri-

bunais. Infelizmente, a base de dados disponível não permitiu 

acompanhar o resultado desde a decisão no tribunal de 1º grau. 

Esta é uma informação que também não consta em todos os re-

latórios dos Recursos Especiais quando chegam ao STJ. Mas 

pode-se afirmar que não são raros os casos em que as decisões 

são revertidas quando passam do tribunal de 1º para 2º grau, e, 

outra vez, quando passam do 2º grau para o STJ. A insegurança 

jurídica, medida pela variabilidade das decisões, é de fato obser-

vada e significativa no Judiciário. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como objetivo medir empiricamente o 

viés e a variabilidade das decisões dos magistrados brasileiros. 

As duas principais questões foram: (1) O Judiciário brasileiro 

produz decisões com viés pró-devedor? (2) O Judiciário brasi-

leiro produz decisões variantes que acarretam uma grande inse-

gurança jurídica?  

As evidências anedóticas e a literatura têm sido quase 

unânimes em responder positivamente a ambas as perguntas. O 

trabalho seminal trazendo estas evidências foi o de Arida, Bacha 

e Lara-Rezende (ABL, 2005). Diversos outros trabalhos acom-

panham este, fazendo parte de uma conhecida controvérsia. En-

tretanto, quase nenhum trabalho incluiu análises de decisões efe-

tivamente feitas por magistrados nos tribunais. Além de preen-

cher o vazio deixado por esta lacuna, este trabalho teve como 

objetivo esclarecer e diferenciar alguns dos conceitos jurídicos 
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envolvidos na discussão. Em particular, a análise aqui apresen-

tada mostra que insegurança jurídica não é sinônimo de viés ju-

dicial, ao contrário do que a literatura sugere. Pode ser que, ao 

mesmo tempo em que se tenha um forte viés, tenha-se uma baixa 

variabilidade nas decisões judiciais, ou vice-versa.   

A base de dados aqui utilizada foi construída a partir dos 

Recursos Especiais julgados pelo STJ entre1998 e 2008, envol-

vendo dívidas e partes privadas ou empresas estatais. O tamanho 

desta população foi de 1.687 recursos.  

Os dados descritivos invalidam a proposição de ABL 

(2005). As decisões não mostraram forte pendência para um ou 

outro lado da relação contratual: 44,2%, ou 746 decisões foram 

a favor do devedor, e 53,6%, ou 905 decisões, foram a favor do 

credor. Com relação à insegurança jurídica, 54,3% das decisões 

do STJ reformaram as decisões proferidas pelos tribunais esta-

duais, ou seja, somente 45,7% das decisões dos magistrados de 

segundo grau foram integralmente mantidas pelos ministros do 

STJ. Ou seja, a reforma das decisões pelo STJ ultrapassa mais 

da metade dos casos.  

As estimações das probabilidades condicionais indicam 

que o tipo de recorrente ou recorrido tem impactos sobre o re-

sultado da decisão e também sobre a probabilidade da decisão 

estadual ser revertida pelo STJ. Em alguns casos, diferentemente 

do que argumentam ABL (2005), a decisão dos Ministros tende 

a favorecer o credor, principalmente nos casos de dívidas comer-

ciais, quando instituições financeiras são as recorrentes, e 

quando firmas (pessoas jurídicas) são a parte recorrida. Este re-

sultado merece especial atenção, uma vez que ABL (2005) im-

putam ao alegado viés pró-devedor a atrofia do mercado de cré-

dito de longo prazo no Brasil. O que se nota, contudo, é que jus-

tamente nas dívidas comerciais – aquelas relacionadas a investi-

mentos – a tendência do STJ é favorecer o credor, na compara-

ção com os demais tipos de dívida. Não há, portanto, elementos 
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nos dados para sustentar a proposição de que há um viés de de-

cisão no judiciário cujo efeito seja prejudicar o mercado de cré-

dito para investimentos. 

As variáveis dummies indicativas dos estados de origem 

dos processos geraram resultados interessantes, apesar de signi-

ficativos apenas em algumas delas. O caso mais peculiar foi o 

do Rio Grande do Sul que, além de ter sido o que mais contribuiu 

com processos para a base de dados teve também o viés mais 

significativamente anti-devedor. Ou seja, o STJ tende a desfavo-

recer o devedor em processos originados no Rio Grande do Sul. 

Ao que tudo indica, os Ministros do STJ, ao reinterpretar os fatos 

de modo divergente, possivelmente mitigam o viés do predomí-

nio do ativismo judicial dos magistrados gaúchos. Também foi 

significativo o coeficiente que mede a probabilidade de recursos 

vindos do Rio Grande do Sul serem modificados pelos Minis-

tros.  

Deste trabalho conclui-se que a literatura em muito sim-

plificou a discussão sobre o viés e a insegurança judicial. Os re-

sultados mostram que a realidade é muito mais complexa do que 

meramente afirmar que “os magistrados brasileiros têm um viés 

pró-devedor”. Mesmo limitado ao conjunto de decisões do STJ 

– não o único, mas um importante representante do Judiciário 

brasileiro – percebe-se que ora os magistrados mostram-se mais 

a favor do credor, ora mais a favor do devedor. Ou seja, não 

existe um viés explícito, pelo menos nesta instância superior. 

Entretanto, quando se discute sobre a estabilidade e consistência 

das decisões que versem sobre assuntos afins, percebe-se que a 

variabilidade parece, de fato, ser alta. Não somente os dados de 

estatísticas descritivas confirmam o alto nível de reforma/rever-

são das decisões pelo tribunal superior, como os resultados eco-

nométricos indicam que vários fatores explicam de forma signi-

ficativa esta reversibilidade. Ou seja, a insegurança jurídica – se 

definida como a imprevisibilidade sobre a decisão dos magistra-

dos sobre assuntos afins, e medida pela reversão das decisões 
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judiciais – parece ser bastante alta no Judiciário brasileiro. Este 

resultado abre caminho para uma agenda de pesquisa, com bases 

de dados que acompanhem os processos desde o primeiro mo-

mento da entrada no sistema, até a última decisão. Dessa forma, 

seria possível mensurar com maior precisão as mudanças de en-

tendimento para um mesmo caso, ao longo de todo o trâmite ju-

dicial, algo que ainda não foi possível realizar neste primeiro es-

tudo empírico. 
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