
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CASTELAR, A., org. Judiciário e economia no Brasil [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 
Pesquisas Sociais, 2009. pp. I-III. ISBN: 978-85-7982-019-9. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 

 

 



 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

JUDICIÁRIO E ECONOMIA 

NO BRASIL 
 

 

 

Armando Castelar
(organizador)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIÊNCIAS HUMANAS  

CONOMIA 

 

Armando Castelar 
(organizador) 

 
 



Armando Castelar 
Organizador

Judiciário e Economia

no Brasil 

Rio de Janeiro 
2009 

Judiciário e Economia 

Esta publicação é parte da Biblioteca Virtual de Ciências Humanas do Centro 
Edelstein de Pesquisas Sociais – www.bvce.org

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais

Presidente: Joel Edelstein
Diretor: Bernardo Sorj
Coordenadora da coleção: Dayse de Marie Oliveira

Copyright © 2009 Armando Castelar (organizador) 
Copyright © 2009 desta edição on-line: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
Ano da última edição: 2000, Sumaré 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por 
qualquer meio de comunicação para uso comercial sem a permissão escrita dos 
proprietários dos direitos autorais. A publicação ou partes dela podem ser 
reproduzidas para propósito não comercial na medida em que a origem da 
publicação, assim como seus autores, seja reconhecida.  

ISBN: 978-85-7982-019-9 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais 
www.centroedelstein.org.br 
Rua Visconde de Pirajá, 330/1205 
Ipanema – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 22410-000. Brasil 
Contato: bvce@centroedelstein.org.br 



I 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................. IV 

Armando Castelar Pinheiro 

IMPACTO SOBRE O CRESCIMENTO: UMA ANÁLISE CONCEITUAL ..............1 

Armando Castelar Pinheiro 

1.1. Introdução ..........................................................................................1 

1.2. O que é um bom sistema judicial?......................................................2 

1.3. Como os sistemas judiciais afetam o crescimento econômico? .......15 

1.3.1. Uma perspectiva tecnológica ............................................................... 15 

1.3.2. Uma perspectiva de política ................................................................. 23 

1.3.3. Circunstâncias atenuantes ................................................................... 28 

1.4.Evidência empírica ............................................................................31 

O JUDICIÁRIO BRASILEIRO: A AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS .....................41 

Bolívar Lamounier,  
Maria Tereza Sadek,  
Armando Castelar Pinheiro 

O JUDICIÁRIO E A ECONOMIA: EVIDÊNCIA EMPÍRICA PARA O CASO 
BRASILEIRO .................................................................................................54 

Armando Castelar Pinheiro 

3.1. Introdução ........................................................................................54 

3.2. Metodologia e desenho da pesquisa .................................................55 

3.3. Grupos focais....................................................................................57 

3.4. A eficiência do judiciário brasileiro .................................................61 

3.4.1 Avaliação da eficiência do judiciário ................................................... 61 

3.4.2 Contextualizando a ineficiência do judiciário ...................................... 62 

3.4.3. Avaliando em que extensão o mau funcionamento da justiça afeta a 
economia ........................................................................................................ 64 

3.5. Mecanismos alternativos ..................................................................65 

3.6. Impacto do mau funcionamento do judiciário ..................................67 

3.6.1. Avaliação qualitativa ........................................................................... 67 

3 6 2. Impacto sobre a firma .......................................................................... 68 

II 

3.7. Reação à melhoria de desempenho do judiciário ............................ 69 

3.7.1 Reação qualitativa ................................................................................. 69 

3.7.2. Reação quantitativa .............................................................................. 71 

O PONTO DE VISTA DOS EXPORTADORES ................................................. 76 

Vladimir Brandão 

4.1. Introdução ........................................................................................ 76 

4.2. Metodologia e síntese dos principais resultados .............................. 79 

4.3. Uma avaliação comparada do judiciário brasileiro ......................... 89 

O JUDICIÁRIO E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ................................ 93 

Eunice Nunes 

5.1. Introdução ........................................................................................ 93 

5.2. Contexto e conceitos ........................................................................ 93 

5.3. O estudo ........................................................................................... 94 

5.4. Observações finais ......................................................................... 101 

O IMPACTO DO JUDICIÁRIO NAS ATIVIDADES DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS ............................................................................................ 103 

Marcio Aith 

6.1. Introdução ...................................................................................... 103 

6.2. Indicações quantitativas ................................................................. 104 

6.3. Indicações qualitativas ................................................................... 108 

CONCLUSÕES ........................................................................................... 113 

Armando Castelar Pinheiro 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 125 

Apêndice metodológico ........................................................................ 134 

A.1. Derivando a utilidade de se recorrer à justiça ..................................... 134 

A.2. Um modelo simples para ilustrar o impacto do mau-funcionamento do 
judiciário sobre os investimentos ................................................................. 136 

A.3. Um modelo de ilustração do impacto do mau funcionamento do 
judiciário sobre os preços ............................................................................ 138 

A.4. Um modelo para ilustrar a importância de mecanismo de proteção .... 140 

  



III 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para o sucesso da pesquisa apresentada neste livro foi fundamental a 

participação de um grande número de pessoas e instituições. A falta de 
espaço nos impede de nomeá-las e agradecê-las individualmente, razão pela 
qual o fazemos aqui de forma coletiva. Queremos, no entanto, registrar 
nossa especial gratidão aos pesquisadores e colaboradores do Idesp, que nos 
ajudaram na execução de todo o estudo; aos empresários e executivos das 
firmas entrevistadas para a elaboração da pesquisa, que nos brindaram com 
seu tempo e atenção; e à Fundação Tinker e ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, pelo apoio e o estímulo sem os quais este trabalho não 
teria sido possível. 

  

IV 

INTRODUÇÃO 

Armando Castelar Pinheiro 

Em 1996, os torcedores do Botafogo finalmente puderam celebrar a 
conquista do campeonato estadual de 1907. Só então a justiça decidiu em 
favor da agremiação alvinegra a disputa que sustentava contra o 
Fluminense, que também reclamava o direito àquele título. Obviamente, 
depois de 89 anos, poucos, ou talvez nenhum, daqueles que iniciaram a 
contenda se achavam vivos para comemorar a decisão. Mas, infelizmente, a 
frustração dos torcedores de futebol não é o único custo que a ineficiência 
judiciária impõe à sociedade brasileira. O mau funcionamento da justiça 
tem efeitos importantes sobre a atividade econômica, por exemplo. É o que 
nos propomos demonstrar neste livro. 

A insatisfação com o funcionamento da justiça é um fato amplamente 
demonstrado por pesquisas. Em numerosos países, pesquisas de opinião têm 
evidenciado o grande descontentamento que hoje existe em relação ao 
desempenho da justiça. Por toda parte, integrantes do próprio judiciário têm 
apresentado críticas e proposto reformas; no Leste Europeu e na América 
Latina, várias mudanças foram efetivamente introduzidas de alguns anos 
para cá. 

No Brasil, as deficiências do judiciário, decorrentes de seu perfil 
institucional e de sua estrutura administrativa, se veem acentuadas pela: 
instabilidade do quadro legal do país, pelo arcaísmo e excessivo formalismo 
dos códigos de processo, pela má formação de juízes e funcionários, entre 
outros fatores. De maneira geral, os procedimentos vigentes tornam o 
processo judicial muito lento e burocratizado; muitos estudiosos chegam 
mesmo a afirmar que esse conjunto de fatores negativos deve ser visto 
como uma “cultura” jurídica, sublinhando, com esse termo, a complexidade 
e a inércia temporal do fenômeno a que se referem. A aceitação dessa 
“cultura” pelos operadores do direito, o excessivo recurso a argumentos 
processuais como forma de protelar decisões sobre o mérito das questões, 
enfim toda essa pesada morosidade contribui para o descrédito que uma 
parcela expressiva da sociedade devota ao judiciário como instância para a 
resolução de seus conflitos. Uma pesquisa do IBGE, publicada em 1990, 
mostrou que dois em cada três brasileiros envolvidos em conflitos 




