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IDENTIFICÃO  DO CURSO

Denominação 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ANÁLISE ECONÔMICA DA
DECISÃO JUDICIAL

Coordenador do Curso Camila Vieira
Natureza do Curso Vitaliciamento/promoção
Modalidade Presencial
Carga horária 20h (h/a de 50 minutos)
Vagas 40
Público-alvo Magistrados e Servidores (chefe de gabinete)
Inscrições 20/10 a 18/11
Período de Realização 21 e 22/11
Horário das aulas 08h às 18h10min
Local Sala 01 da Escola Judicial da EJAP
Tipo de Contratação Contratação Pessoa Física 

MINISTRANTE DO CURSO

Nome

GERALDO NEVES LEITE: Mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimen-
to Regional pelo CESUPA. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pelo CIE-
SA/AM e Direito Processual Civil pela UNIDERP. Juiz de Direito Titular da 3ª. Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca de Ananindeua. Formador concludente do Curso
de Formação de Formadores realizado pela ENFAM/2018.

EMENTA
DIREITO  E  ECONOMIA.  IMPACTOS ECONÔMICOS,  SOCIAIS  E  AMBIENTAIS  DA  DECISÃO

JUDICIAL. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. JUSTIÇA E EFICIÊNCIA. PRAGMATISMO JURÍDICO.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TEORIA DOS JOGOS. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO CIVIL, PENAL
E PROCESSUAL. A EFICIÊNCIA DO CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

JUSTIFICATIVAS

A  evolução  dos  estudos  a  respeito  da  fundamentação  das  decisões  judiciais  e  de

formuladores  de  políticas  públicas  tem se  intensificado  no  cenário  global.  Vários  campos  de

abordagem vêm se  expandindo.  Fazem parte  desse  movimento  as  abordagens  sistêmicas  na

Sociologia,  as concepções interpretativistas do Direito e mais  acentuadamente os estudos em

Análise Econômica do Direito. Enquanto na realidade internacional de países da língua inglesa esse

campo de investigações é considerado como verdadeiro standard, no Brasil, apenas recentemente

começaram a ser conhecidos e aplicados os mais importantes fundamentos dessa abordagem.

Em pouco tempo, porém, há uma clara expansão como inúmeras aplicações, inclusive, no

âmbito da atuação judiciária. A Análise Econômica do Direito possibilita o emprego de ferramentas

teóricas da economia na investigação de problemas jurídicos tomando como pano de fundo um

perfil  pragmático,  atento  às  conseqüências  práticas  da  decisão  judicial.  Essa  abordagem
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amplamente empregada pelos Judiciários no sistema de common law ganhou grande influência na

Europa e começa a influenciar o cenário brasileiro em vários ramos do Direito.

Com a promulgação da Lei No. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução à Norma do

Direito  Brasileiro  (Decreto  Lei  No.  4.657/1942),  inclui-se  no  ordenamento  regra  jurídica

prescrevendo que as decisões judiciais, administrativas e controladoras devem considerar as suas

consequências práticas. A Economia oferece ao Direito ferramentas que permitem ao interprete e

aplicador avaliar a decisão judicial a partir de seus efeitos sociais, econômicos e ambientais.

Assim, o curso tem a finalidade de propiciar ao magistrado e ao servidor a oportunidade

para conhecer, assimilar e aplicar a melhor maneira de solucionar as demandas judiciais, para

uma substancial mudança na forma de reanálise dos fatos, debate e argumentação, a fim de que

sejam produzidas decisões que promovam a concretização de direitos, sem descuidar de uma

adequada alocação de recursos escassos.

Notadamente, no caso dos Servidores, justifica-se a participação daqueles que atuam nas

Varas da fazenda pública principalmente, além de assessores de primeira e segunda instância,

bem como os lotados nas secretarias das varas e do Tribunal de Justiça e que possuem como

incumbência  o  cumprimento  de  despachos  e  decisões,  pois  executam  trabalho  de  alta

complexidade, com destaque para a elaboração de sentenças e decisões nos processos judiciais;

processamento de feitos; execução de mandados; análise e pesquisa de legislação, doutrina e

jurisprudência nos vários ramos do Direito; elaboração de pareceres jurídicos; minuta de decisão

e  sentença;  atividades  de  planejamento;  organização;  coordenação;  supervisão  técnica;

assessoramento;  estudo;  pesquisa;  elaboração  de  pareceres  ou  informações  e  execução  de

tarefas de elevado grau de complexidade.

Além disso, analisando, os macrodesafios do Poder Judiciário, para o período 2015-2020, previstos

na Resolução nº 198 do Conselho Nacional de Justiça, de 1º de julho de 2014, que entrou em

vigor  em  01/01/2015,  percebe-se  que  a  busca  pela  efetividade  na  prestação  jurisdicional

apresenta como tendências atuais o aumento na quantidade de julgados. Para alcançar as metas

traçadas será necessário investir na profissionalização e a qualificação do seu quadro de pessoal,

principalmente dos Magistrados e Servidores dos quadros já mencionados anteriormente.

Diante  do  exposto,  a  problemática  do  tema  é  especialmente  importante  para

preparar  o  servidor  a  compreender  a  especificidade  que  a  atividade  demanda  que

usualmente faz com que a resposta seja distinta daquela que seria adotada em situações

similares para conflitos comuns, já que estes atuam de forma direta na atividade judicante.

Dessa forma, diante da necessária prestação jurisdicional eficiente, é imprescindível

que os Magistrados e servidores em atuação conexa, tenham domínio da temática proposta

uma vez existente a necessidade deste auxiliar na prestação Jurisdicional.

OBJETIVOS DA AÇÃO EDUCACIONAL
Objetivo Geral

O Curso  objetiva  Analisar  as  conseqüências  econômicas,  sociais  e  ambientais  da  decisão



judicial no controle de políticas públicas, notadamente, relacionadas às pessoas vulneráveis, para

concretização de direitos fundamentais.

Objeto Específico

a) Demonstrar a correlação entre o Direito e a Economia, tomando em conta os valores justi-

ça e eficiência, definindo Análise Econômica do Direito (AED), apresentando o seu método

de aplicação, para inferir acerca do impacto econômico, social e ambiental das decisões ju-

diciais.

b) Desenvolver as diversas concepções de eficiência, interpretando-a enquanto valor jurídico

do Estado Democrático e Social de Direito;

c) Analisar o uso da teoria dos jogos nas relações jurídicas interpessoais e sua eventual aplica-

ção na fundamentação da decisão judicial;

d) Aplicar a análise econômica nos campos do direito civil e penal, criticando os problemas de

se interpretar o sistema jurídico a partir de uma visão dogmática restritiva;

e) Constituir argumento econômico no controle judicial de políticas públicas, relacionadas às

pessoas vulneráveis e ao meio ambiente, atento as conseqüências práticas da decisão judici-

al.

f) Julgar com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, legislação que rege a matéria

e doutrina pátria.

g) Aprimorar o nível de compreensão do magistrado e do servidor após o curso, possibilitando-
o identificar os diferentes aspectos que devem ser analisados no caso concreto.

h) Especificar nas decisões judiciais, interpretação condizente com o sistema legal brasileiro, a ori-

entação jurisprudencial e a legislação pátria.

CRONOGRAMA/CONTEÚDO PROGRAMATICO/METODOLOGIA
        A metodologia empregada é ativa, privilegiando a participação dos magistrados e servidores

alunos na formação do conhecimento e horizontalizando o processo de estudo aprendizado.

O protagonista no processo de ensino e aprendizagem é o aluno. Nesse contexto, ele passa a

ser mais ativo e a desenvolver a capacidade de reflexão, pois será estimulado a trocar ideias e

refletir sobre os conteúdos apresentados. Os Juízes e servidores utilizarão suas experiências e

conhecimentos em atividades teórico-práticas para melhor compreender, aprofundar e concretizar

sua atuação em novas práticas.



DIA OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

C/H METODOLOGIA AVALIAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM

21/11/2019
08h às 
12h20
(15 min de 
intervalo)

a)Demonstrar  a  correlação
entre o Direito e a Economia,
tomando em conta os valores
justiça e eficiência, definin-
do  Análise  Econômica  do
Direito (AED),
apresentando  o  seu  método
de  aplicação,  para  inferir
acerca do impacto econômi-
co, social e ambiental das de-
cisões judiciais.

UNIDADE I:
1. Direito  e  Econo-
mia e os impactos sociais,
econômicos e ambientais
da decisão judicial

Positiva
Análise Normativa
Metodologia da AED

Individualismo Metodológico
Modelagem e Reducionismo
Escolha Racional  e Comporta-
mental

Eficiência e Justiça

5h/a Apresentação e
SQA – 30min/a 

(Sei, Quero Saber,
Aprendi? Ao
aluno se pergunta 
o que já sabe sobre
um tema. E, 
também, o que 
quer saber sobre o 
tema. Quando se 
termina de
trabalhar com o 
tema se regressa 
ao SQA e
preenche a última 
parte, escrevendo 
tudo o que se 
aprendeu sobre o 
tema. Isto ajuda a 
internalizar os
seus conhecimen-
tos e a sedimentar 
o novo aprendiza-
do.)

Aula expositiva e 
dialogada, seguida

Avaliação di-
agnóstica e 
formativa.

Durante a exposi-
ção dialogada, de-
bates e Tempesti-
vidade cerebral: 
considerar a parti-
cipação e o inte-
resse dos alunos 
em apresentar ar-
gumentos ou dúvi-
das e também a 
adequação dos ar-
gumentos à proble-
mática apresentada
na dinâmica de 
tempestade cere-
bral.
Feedback oral 
contínuo: o 
Formador faz a

de debates –
duração de 1,5h/a.

Tempestade cere-
bral – 1,5h/a. Os 
alunos devem ex-
por suas ideias. 
Nenhum membro 
do grupo pode cri-
ticá-las ou 
contradizê-las, 
pois não

se procura
qualidade ou boas 
ideias, procura-se 
quantidade ou
muitas ideias,
onde alunos
permanecem sen-
tados em seus lu-
gares. O
professor ou
mesmo  um  dos
alunos apresenta o
tema.  Cada  aluno,
rapidamente  diz  a
ideia que lhe  vem
à mente. O profes-
sor deve anotar, no
quadro,  todas  as
sugestões apresen-
tadas, sem críticas.
No  final,  o

professor
direciona o

síntese dos resul-
tados e reforça te-
mas que ficaram 
em aberto, duran-
te a aula e ao ter-
mino da unidade, 
no momento da 
sistematização.
Instrumento        de 
avaliação: registro

de
observação do
professor e
registro das
conclusões dos
debates e da
estratégia de 
tempestade cere-
bral, sem  
emissão de
nota/ponto ou 
conceito.



SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Concerne à realização da avaliação, segundo o art. 60 inciso VI e VII, da Instrução Normativa

ENFAM no 01, de 3/05/2017, será observado: 

Avaliação de Aprendizagem:

A avaliação de aprendizagem, com foco formativo, ocorrerá processualmente, durante todo o

curso e levará em conta a participação, contribuição e desenvoltura individual e, ainda, a análise dos

trabalhos realizados  ser apresentados por cada grupo, contendo o resumo do que foi apresentado

oralmente em sala de aula em relação às situações concretas postas como casos geradores de

discussão distribuídos aos grupos, conforme orientações da metodologia e objetivos do curso.         

Avaliação de Reação do Curso: 

Ao final do Curso, será realizada avaliação de reação, tendo por base os aspectos abaixo

discriminados.

Avaliação de Reação do Curso e Docente pelo aluno Magistrado:

Serão avaliados, ao menos, os seguintes aspectos:

Foram  programadas  avaliações  de  desenvolvimento  quanto  à  disciplina,  ao  curso  e  ao

desempenho do docente. O instrumento para tanto será disponibilizado ao final do curso, com vistas

a aprimorar ações educacionais futuras. Segue abaixo as avaliações que são utilizadas para aferir o

desenvolvimento do curso e o desempenho do docente, 'conforme art.60, inciso VII, IN 1/2017. 

 

Freqüência:

Será exigida do aluno magistrado freqüência mínima superior a 75% às atividades constantes

nesse projeto, sendo admitidas apenas as faltas autorizadas pela legislação vigente. 

A ata de freqüência será recolhida 30 minutos após o inicio das aulas em cada turno, sendo

que atrasos superiores deverão ser justificados em formulário próprio e submetidos à coordenação

do respectivo curso.
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Diretor Geral da EJAP
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