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IX ENCONTRO DE PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO 

CHAMADA PARA RESUMOS E MESAS REDONDAS 

 

A Comissão Organizadora do IX Encontro de Pesquisa Empírica em Direito (IX EPED) da 
Rede de Pesquisa Empírica em Direito (REED) convida pesquisadoras e pesquisadores para 
submeterem Resumos de trabalhos e propostas de Mesas Redondas para o IX EPED, que será 
realizado na cidade de Osasco/SP, no período de 05 a 08 de agosto de 2019, na Universidade 
Federal de São Paulo – UNIFESP. 

   

1. Da submissão de Resumos: 

1.1. Serão aceitas apresentações de trabalhos científicos que considerem o campo do 
direito como objeto de pesquisa e que adotem técnicas de investigação empírica, em 
uma das seguintes modalidades:  

a) Comunicação oral: os trabalhos serão apresentados nas sessões de um dos Grupos 
de Trabalho (GT) do Encontro; ou 

 
b) Pôster: os trabalhos serão apresentados mediante exposição de pôster em espaço 

próprio durante a Sessão de Apresentação de Pôsteres. 

1.2. Podem apresentar propostas, nas duas modalidades, pesquisadores(as), mestres(as) e 
doutores(as) vinculado(as) ou não a instituições de ensino e centros de pesquisa, 
estudantes de graduação e/ou pós-graduação em direito e outras áreas das ciências 
sociais. 

1.3. Cada autor(a) principal poderá enviar no máximo um trabalho. A participação em mais 
de um GT só será possível na condição de coautoria. O limite de coautores(as) de um 
trabalho é de quatro pessoas. 

1.4. Serão aceitas propostas em português, espanhol ou inglês. 

1.5. A proposta deve ser submetida no formato de resumo até o dia 12 de maio de 2019, 
mediante preenchimento do formulário disponível no seguinte link 
https://forms.gle/XRoAqcyQqjs8DH26A (também disponível no site do IX EPED), com 
identificação da modalidade de apresentação pretendida (comunicação oral ou pôster) 
e do GT preferido, conforme as opções listadas no Anexo deste Edital. 
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1.6. O resumo deve apresentar, em até 500 palavras, o problema de pesquisa, as questões 
teóricas envolvidas, os aspectos metodológicos da pesquisa empírica, os apontamentos 
centrais e eventuais conclusões do trabalho. 

1.7. Os(as) Coordenadores(as) de cada GT avaliarão os resumos submetidos ao seu 
respectivo Grupo, decidindo pela aprovação, reprovação ou mudança de modalidade 
de apresentação, se for o caso. 

1.8. Para garantir a viabilidade operacional e a qualidade acadêmica do evento, a depender 
do número de resumos recebidos pelo GT, a Comissão Organizadora poderá fundi-lo 
com outro Grupo de Trabalho ou mesmo decidir pelo seu cancelamento. 

1.9. Caso um GT seja cancelado por não atingir um número mínimo de submissões, a 
critério da Comissão Organizadora, os resumos poderão ser redirecionados para outro 
GT ou reprovados. 

1.10. A lista dos resumos selecionados para apresentação será divulgada pela 
Comissão Organizadora a partir do dia 05 de junho de 2019, na página do IX EPED e por 
meio de correspondência eletrônica para os endereços informados pelos(as) 
autores(as). 

1.11. A carta de aceite para apresentação de trabalho será enviada para autores(as) 
dos trabalhos selecionados até o dia 20 de junho 2019. 

 

2. Dos trabalhos aprovados para Apresentação Oral: 

2.1. Os(as) autores(as) dos trabalhos selecionados para apresentação oral deverão 
submeter, até 14 de julho de 2019, um texto de apresentação, de 4 a 5 páginas, com o 
conteúdo básico de sua comunicação, que não deverá ultrapassar 15 minutos. A 
apresentação no GT ficará condicionada ao envio no prazo deste documento. 

2.2. É facultado submeter, em lugar do texto de apresentação, uma versão semi-completa 
de artigo científico derivado da mesma pesquisa. O envio do artigo científico deve ser 
feito no mesmo prazo acima. 

2.3. Após a realização do IX EPED, caso o trabalho seja publicado, recomenda-se a inclusão 
de menção à apresentação no IX Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, indicando 
o GT. 
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3. Dos trabalhos aprovados para Apresentação de Pôster: 

3.1. Os pôsteres deverão apresentar resultados de trabalho, experiências, pesquisas e 
projetos. 

3.2. Os(as) autores(as) dos pôsteres selecionados para exposição deverão submeter, até 14 
de julho de 2019, a versão final do pôster que será exposto. 

3.3. A estrutura do pôster deverá incluir: 

a) Título da pesquisa; 

b) Autor(a); 

c) Instituição; 

d) Introdução, objetivo; 

e) Resultados a serem demonstrados; 

 

4. Das Mesas Redondas: 

4.1. As mesas redondas (MR) têm como objetivo expor reflexões acerca de um tema 
determinado pelo(a) proponente. 

4.2. Todas as MR serão realizadas simultaneamente, em uma sessão única com 3h de 
duração. 

4.3. A proposta deverá indicar obrigatoriamente um(a) coordenador(a) e três 
expositores(as) 

4.4. A composição da MR deve ter expositores de instituições diferentes e de pelo menos 
duas Unidades da Federação, bem como dois doutores. O(a) coordenador(a) deve ter 
o título de doutor(a). 

4.5. Coordenadores(as) de Grupos de Trabalho no IX EPED não podem coordenar Mesas 
Redondas. 

4.6. A proposta de MR deve ser submetida até o dia 12 de maio de 2019, mediante 
preenchimento do formulário disponível neste link (também disponível no site do IX 
EPED): https://forms.gle/XoyLzUJJPZ8VRmjBA. O formulário demanda Indicação do 
Título da Mesa Redonda; Indicação dos(as) expositores(as), incluindo sua titulação e 
filiação institucional; Indicação do(a) coordenador(a) da mesa; e Ementa de até 250 
palavras, explicitando os objetivos e a relevância da proposta na temática em que se 
situa. 
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4.7. Um número limitado de MR será selecionado pela Comissão Organizadora do IX EPED, 
privilegiando-se a qualidade das propostas, a diversidade temática e regional. 

 

5. Das disposições gerais: 

5.1. A Comissão Organizadora se reserva o direito de resolver os casos omissos e de 
complementar as regras acima conforme os critérios mais adequados para promover 
os melhores resultados científicos do Encontro. 

5.2. Mais esclarecimentos podem ser solicitados pelo e-mail reed.pesquisa@gmail.com.  

 

 

Osasco, 26 de abril de 2018 

Comissão Organizadora do IX EPED. 
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ANEXO 

LISTA DE GRUPOS DE TRABALHO 

 

GT1 – ACESSO À JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS CÍVEIS 
 
Coordenadores(as): 
 
Ana Carolina Chasin (Unifesp) 
acchasin@gmail.com 
 
Paulo Eduardo Alves da Silva (USP) 
pauloeduardosilva@hotmail.com 
 
Bárbara Gomes Lupetti Batista (UFF) 
blupetti@globo.com 
 
 
Ementa: 
O GT propõe reunir pesquisas, em estágio intermediário ou avançado, que explorem questões 
relacionadas aos processos estatais e sociais de administração de conflitos cíveis e o ideal de 
acesso à justiça. Objetiva-se, como isso, debater investigações que problematizem o desenho, a 
articulação e a eficácia desses processos, bem como desenvolvam análises sob perspectiva 
descritiva e crítica da realidade jurídica em que estão inseridos. Pretende-se construir um 
diálogo interdisciplinar, a partir de aportes originados prioritariamente na Antropologia, na 
Sociologia e no Direito Processual, e promover um debate amplo sobre pesquisas empíricas 
acerca do sistema de justiça e de formas de administração institucional, ou não, de conflitos. 
Nessa seara, incluem-se estudos sobre decisões judiciais, experiências e percepções com 
métodos de resolução de disputas, iniciativas de uso da tecnologia e mecanismos de gestão da 
Justiça, assim como estudos que apontem para a reprodução, dentro das instituições judiciárias, 
de assimetrias de poder relativas às mais variadas clivagens sociais (classe, raça, gênero, entre 
outras). O ideário de acesso à justiça compõe o eixo teórico em torno do qual as abordagens 
interdisciplinares poderão ser articuladas. E, metodologicamente, o GT pretende construir 
pontes entre a problemática das pesquisas, os referencias teóricos adotados e os caminhos 
pelos quais as investigações foram realizadas, notadamente as dificuldades que decorrem do 
compreensão do ponto de vista dos interlocutores do trabalho de campo, os dilemas éticos, 
morais e os dramas inerentes à metodologia das pesquisas, as dificuldades de articular as 
técnicas jurídicas ao contexto social subjacente e os jogos de forças atuantes na administração 
de conflitos. 
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GT 2 – PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
 
Coordenadores(as): 
Dan Rodrigues Levy (Unifesp) 
danlevy82@gmail.com 
 
Carla Liguori (FAAP) 
carla.liguori12@gmail.com 
 
Ementa: 
A consolidação de uma comunidade científica em torno da pesquisa empírica em Direito se 
desenvolve em um ambiente em que a produção do conhecimento multidisciplinar vai ao 
encontro da problematização do Estado, das instituições, da democracia, da cidadania e do 
reconhecimento de sujeitos coletivos de direitos. Neste sentido, o objetivo deste grupo de 
trabalho é difundir o método empírico no ensino jurídico do Direito Ambiental. Para tanto, deve-
se repensar o Direito como um novo paradigma para o desenvolvimento e garantia da 
democracia, através de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sob o viés da 
sustentabilidade no mundo globalizado. Baseado na interdisciplinaridade e na metodologia de 
estudo de caso, coleta ou resumo de dados, ou inferências descritivas ou causais, este grupo de 
trabalho visa abordar temáticas relevantes e pertinentes que inovem e enriqueçam a pesquisa 
empírica em Direito, tais como: Mudanças Climáticas e Energias Renováveis; Governança 
Ambiental; Justiça e Tutela Judicial do Meio Ambiente: avanços e retrocessos; Práticas 
Socioambientais e essenciais para a manutenção da vida em todas as suas formas 
(biodiversidade) e de todas as culturas humanas (sociodiversidade); Economia Verde e os 
serviços ambientais; Dano Ambiental: impactos e riscos nos recursos hídricos; Smart Cities e a 
garantia do Direito à Cidade; Segurança Alimentar, Agrotóxicos e Saúde Pública; Meios de 
solução pacífica de conflitos socioambientais; Mercado Sustentável e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável; Compliance Empresarial e Ética Ambiental. 
 
 
GT 3 – PESQUISAS EMPÍRICAS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS, AVANÇO CONSERVADOR E 
LUTA DE CLASSES NO CAMPO 
 
Coordenadores(as): 
Erika Macedo Moreira (UFG) 
erikamacedomoreira@hotmail.com 
 
Hugo Belarmino de Morais (UFPB) 
hugobelmorais@gmail.com 
 
Ementa: 
Neste grupo de trabalho busca-se continuar as reflexões já realizadas nos últimos dois Encontros 
de Pesquisa Empírica em Direito a fim de reunir pesquisas sociojurídicas ligadas aos diversos 
conflitos rurais e socioambientais, em geral permeadas por embates dentro e fora das instâncias 
jurisdicionais. Busca-se compartilhar experiências de pesquisa que aprofundem estudos 
empíricos sobre os conflitos no/do campo que possam dar conta de narrativas construídas pela 
luta de classes, no passado e no presente. Parte-se do pressuposto que estes conflitos são 
fenômenos epistemica e metodologicamente privilegiados para compreensão da complexidade 
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social e jurídica e abarcam uma heterogeneidade de lutas (trabalhadores rurais, indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, atingidos por barragens, posseiros, fundos de pasto, etc). Interessam, 
pois, trabalhos jurídicos ou sociojurídicos com leituras inter e transdisciplinares que apresentem 
fontes e documentos em formato de escrita, visual e/ou cartográfica, que apontem as 
dinâmicas, os sujeitos e os processos ligados à essas lutas e suas evidências empíricas no campo 
jurídico e social. Ademais, com a ascensão da conflitividade agroambiental no Brasil nos últimos 
anos, busca-se refletir sobre as ações das classes e grupos dominantes contra os direitos 
humanos dos grupos subalternizados em seus desdobramentos no Poder Judiciário e na agenda 
legislativa. Por fim, consideram-se também importantes as reflexões sobre as dificuldades e 
desafios teórico-metodológicos para a coleta de dados nos conflitos acima citados, buscando 
ainda, a partir deste GT, desenvolver estratégias para divulgação e troca de dados sobre as lutas 
e evidências dos conflitos rurais e socioambientais a fim de socializá-los em acervos e/ou 
observatórios. 
 
 
GT 4 – DIREITOS DE GRUPOS VULNERABILIZADOS EM PERSPECTIVA JURÍDICA E 
ANTROPOLÓGICA 
 
Coordenadores (as): 
 
Andreza do Socorro Pantoja de Oliveira Smith (UFPA) 
andrezapantoja@gmail.com 
 
Jorge Luiz Oliveira dos Santos (Universidade da Amazônia/PA) 
jorgeluiz_dossantos@hotmail.com 
 
Ementa: 
Objetiva-se reunir trabalhos, concluídos ou em andamento, que se desenvolvam a partir do 
diálogo interdisciplinar entre o Direito e a Antropologia, com inspiração empírica 
multimetodológica, e que busquem perquirir o tema dos direitos de grupos vulnerabilizados, 
voltados às questões que a ciência jurídica, como está articulada, não possui condições, sozinha, 
de dar conta. Pretende-se dar visibilidade aos estudos que se debrucem sobre as lutas por 
direitos empreendidas pelos diversos grupos que, por diferentes situações e em diversificados 
contextos, sofrem ameaças e violações aos seus direitos, que por estarem em formação, 
estabelecendo seus princípios, delimitando seus objetos, construindo seus respectivos regimes 
jurídicos, oferecem um aumento da/na complexidade jurídica, carecendo de uma abordagem 
teórica e empírica mais ampla, que defina seus caracteres, significados e extensão. Percebe-se 
tais direitos em documentos que os especificam em razão de características singulares de 
pessoas/grupos, como as normativas que tratam de crianças, mulheres, negros, migrantes, 
povos tradicionais, pessoas com deficiência e LGBTQI. São exemplos desses debates, as 
discussões relativas às diferenças que são convertidas em desigualdades, e que não concedem 
estatuto de igualdade à multidão que se apresenta na atualidade, especialmente: (a) a 
construção/realização de direitos individuais/coletivos que considerem os marcadores sociais 
da diferença; (b) as discussões oriundas dos feminismos e teorias de gênero; (c) as análises 
relativas aos direitos concedidos em virtude da cor da pele, da idade, da classe social, da religião, 
da origem, da etnia; (d) as discussões acerca de proteção nacional e internacional a pessoas e 
comunidades migrantes e/ou em deslocamentos forçados. 
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GT 5 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO E DOS ÓRGÃOS REGULADORES 
 
Coordenadores(as):  
 
Natasha Schmitt Caccia Salinas (FGV – Direito Rio) 
natasha.salinas@fgv.br 
 
Fabiana de Menezes Soares (UFMG) 
fabimz@icloud.com 
 
Ementa:  
Este GT tem por objetivo reunir pesquisas empíricas sobre produção legislativa do poder 
executivo e dos órgãos reguladores independentes e intersetoriais (e.g. conselhos de meio 
ambiente, saúde e educação) federais, estaduais e municipais. Serão aceitos trabalhos de 
variadas matrizes teóricas e abordagens metodológicas que explorem empiricamente a 
produção legislativa do poder executivo e dos órgãos reguladores. Exemplos de temas 
potencialmente aptos a fazer parte deste GT incluem, mas não estão restritos a: (i) produção 
legislativa do poder executivo e dos órgãos reguladores; (ii) processos decisórios das instâncias 
normativo-regulatórias; (iii) controle político e judicial da produção legislativa do poder 
executivo e dos órgãos reguladores; (iv) controle social da produção legislativa do poder 
executivo e dos órgãos reguladores; (v) mecanismos de participação – audiências e consultas 
públicas – nos processos de produção legislativa; (vi) agendas legislativo-regulatória; (vii) 
relações entre órgãos normativos, reguladores , sociedade e agentes regulados. Espera-se, com 
este GT, contribuir para a difusão de conhecimento e o fortalecimento de uma rede de pesquisa 
empírica em estudos institucionais em elaboração legislativa e regulação. 
 
 
GT 6 – RACISMO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO: DISCUSSÃO SOBRE A FORMULAÇÃO DE 
PARÂMETROS PARA A FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE LEGISLAÇÕES 
 
Coordenadores(as): 
 
Gislene Aparecida dos Santos (USP) 
gislene@usp.br 
 
Cleber Lázaro Julião Costa (Universidade do Estado da Bahia/BA) 
cleber.juliao@gmail.com 
 
Ementa: 
O tema da avaliação de legislações é algo bastante novo no Brasil. Embora seja essencial para o 
conhecimento da eficácia e da efetividade das leis no cumprimento dos objetivos para os quais 
foram criadas, ainda há poucos estudos voltados a esse tema. Neste GT queremos discutir 
resultados de pesquisas que nos auxiliem na formulação de parâmetros para a avaliação de 
legislações criadas para o combate da violência de gênero e do racismo. Investigações que 
tenham se voltado à produção de dados e informações sobre leis tais como a Lei Caó, Lei Maria 
da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, Lei do Feminicídio, como também acerca das 
dificuldades para a implementação de lei contra a homofobia. Estamos interessados em 
considerar os impasses encontrados na aplicação e no cumprimento dos objetivos das leis 
quando confrontados, por um lado, com a complexidade de categorias como raça, sexo, gênero 
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e questões da interseccionalidade e da multidimensões das opressões e, por outro, 
confrontados com o próprio sistema de justiça nacional. Serão aceitos papers que se voltem a 
esses temas e também focalizem o estudo sobre a construção de parâmetros para a avaliação 
das legislações associadas a eles. Entendemos que somente por meio de discussões que 
considerem a interdisciplinaridade poderemos contribuir para a compreensão dos fenômenos 
das discriminações associadas a essas categorias complexas, subsidiando a prática democrática 
da avaliação das legislações de modo a oferecer suporte para a melhoria de sua qualidade, da 
qualidade do acesso à justiça e para a construção de políticas públicas relevantes. 
 
 
GT 7 - DIREITO À CIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Coordenadores(as):  
 
Bianca Tavolari (Insper/Cebrap)  
BiancaMDT@insper.edu.br 
 
Mariana Levy Piza Fontes (IBDU/USP)  
marilevy28@gmail.com 
 
Bruno Soeiro Vieira (IBDU/UNAMA)  
bruno_vieiraa@yahoo.com.br 
 
Alex Ferreira Magalhães (UFRJ)  
alexmagalhaes@ippur.ufrj.br 
 
Ementa: 
Desde os anos 1970, a literatura sobre políticas públicas tem destacado a fase de implementação 
como chave central para compreensão do funcionamento do Estado e suas políticas. As 
interfaces entre o Direito e os estudos de implementação de políticas públicas apontam para 
uma agenda ainda pouco explorada, mas promissora, de pesquisa empírica interdisciplinar. A 
Constituição de 1988, o Estatuto da Cidade e diversas leis setoriais delinearam, em termos 
jurídicos, a política urbana brasileira. A aplicabilidade e efetividade da legislação urbanística se 
apresentam como questões centrais e determinam, em grande parte, os desafios e limites da 
implementação da política urbana pelo poder público, entendido aqui em seu sentido amplo, 
incluindo o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É justamente a eficácia da política urbana 
que acaba por determinar, no final das contas, a extensão e efetividade dos direitos que 
pretende realizar. O grupo de trabalho pretende refletir sobre o papel do Direito nos estudos de 
implementação de políticas públicas e nas avaliações sobre eficácia dos instrumentos – judiciais 
e extrajudiciais – voltados à disputa do direito à cidade. Pretende estimular, ainda, o debate 
sobre experiências de reivindicação do “direito à cidade” – na esteira de obras como as de 
Lefebvre, Harvey, da literatura nacional e de iniciativas dos movimentos sociais, especialmente 
os de reforma urbana – nas quais tenha ocorrido algum nível de mediação pelo sistema de 
justiça, incluindo o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a advocacia e outros que 
estejam concretamente desempenhando papel relevante no que tange ao acesso à justiça. 
 
 
 
 
 



 

[10] 
 

 
GT 8 – OS SENTIDOS DO FAZER POLICIAL: ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS E SISTEMA DE 
JUSTIÇA 
 
Coordenadoras: 
 
Izabel Saenger Nuñez (UFF) 
izabelsn@gmail.com 
 
Fernanda Bestetti de Vasconcellos (UFRGS) 
fevasconcellos@hotmail.com 
 
Ementa: 
Este GT pretende uma vez mais reunir pesquisas, baseadas tanto em métodos quanti, 
qualitativos quanto mistos, que se voltem sobre as representações e práticas dos agentes do 
sistema de justiça como um todo, considerado como o conjunto de instituições estatais 
encarregadas de aplicar a lei e administrar conflitos. Serão aceitos trabalhos que busquem 
compreender o fenômeno jurídico e apreender os diversos sentidos de fazer justiça e do fazer 
judicial e policial. Também abarcará pesquisas que busquem analisar o sistema de segurança 
pública (polícias civil e militar e outras agências), assim como as relações institucionais entre 
todo esse complexo emaranhado de órgãos e que constituem seus fluxos. Além disso, abrangerá 
estudos que busquem contrastar as práticas dos agentes com as normas explícitas, 
demonstrando como as últimas produzem regularidades e indicam regras de funcionamento 
não evidentes. Ainda, os trabalhos que explicitem os conflitos por trás das demandas 
apresentadas e os valores morais e moralidades que informam e influenciam na sua 
administração, bem como que descrevam e analisem experiências e práticas institucionais 
inovadoras. Serão priorizados trabalhos que pretendam discutir os desafios metodológicos de 
produzir pesquisas em tais campos empíricos, situações concretas enfrentadas, bem como 
dilemas éticos inerentes à sua realização. 
 
 
GT 9 - GÊNERO E SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 
 
Coordenadoras:  
Maíra Cardoso Zapater (FGV/SP) 
maira.zapater@gmail.com;  
 
Bruna Angotti (FFLCH/USP) 
angotti.bruna@gmail.com 
 
Luanna Tomaz de Souza (UFPA) 
luannatomaz@gmail.com  
 
Rochele Fellini Fachinetto (UFRGS)  
rocheleff@gmail.com 
 
Ementa:  
As dinâmicas de atuação da justiça criminal nos casos envolvendo conflitos de gênero tem se 
constituído num profícuo campo de reflexões e pesquisas desde a década de 80 no Brasil. Os 
trabalhos nesse campo temático têm explorado os mais variados espaços da justiça criminal – 
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desde as delegacias, Juizado e outras esferas do judiciário até o sistema prisional. Isso contribui 
para compreender como gênero e mesmo outras categorias como classe social, raça e 
sexualidade influenciam as práticas da justiça, produzindo e reproduzindo relações desiguais 
nesses espaços. Este grupo de trabalho propõe reunir pesquisas empíricas sobre as dinâmicas 
de atuação das diversas instâncias do sistema de justiça criminal nos casos de conflitos de 
gênero, enfocando os modos de resolução de conflitos nestes espaços, as práticas e discursos 
dos agentes estatais, aspectos legais e extralegais acionados nessas dinâmicas, formas de 
significar os espaços da justiça criminal pelos atores sociais, experiências inovadoras na gestão 
desses conflitos. Os trabalhos também poderão contemplar uma multiplicidade de objetos de 
estudo, desde registros e boletins de ocorrência, inquéritos policiais, processos, sentenças 
judiciais, dinâmicas prisionais, experiências de atendimento às pessoas em situação de violência, 
reflexões sobre a atuação do sistema sobre vitimas e autores, profissionais ou outras pessoas 
envolvidas desde uma perspectiva transversal de gênero que pode ser adicionada a outros 
olhares. 
 
 
GT 10 – POLÍTICAS E PRÁTICAS DE LIBERDADE 
 
Coordenadoras: 
Ludmila Cerqueira Correia (UFPB) 
ludcorreiaufpb@gmail.com 
 
Rachel Gouveia Passos (UFRJ) 
rachel.gouveia@gmail.com 
 
Ementa:  
O objetivo deste GT é possibilitar debates sobre o direito à liberdade, tomando como referência 
discursos e práticas voltadas para o enfrentamento aos diferentes modos de aprisionamento. 
Serão acolhidos relatos de experiências extensionistas, bem como resultados de pesquisas 
empíricas relacionados a temas como: descriminalização, desmanicomialização, 
desencarceramento e desinstitucionalização. Nesse sentido, trabalhos que problematizem 
funções declaradas e ocultas das prisões, hospitais psiquiátricos, manicômios judiciários e 
unidades socioeducativas de internação visando à sua superação encontram-se dentro do 
escopo do GT. Além disso, interessa a esse GT acolher trabalhos que apresentem as relações de 
gênero, raça, sexualidade e classe em interface com os temas aqui relacionados. 
 
 
GT 11 - O CAMPO DO DIREITO INTERNACIONAL NO BRASIL, SUAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E 
ABORDAGENS CRÍTICAS 
 
Coordenadores(as): 
Michelle Ratton Sanchez Badin (FGV/SP) 
Michelle.Sanchez@fgv.br 
 
Fabio Costa Morosini (UFRGS/FD) 
fabio.morosini@ufrgs.br 
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Ementa:  
Este grupo de trabalho pretende abrir, em sua quarta edição, a oportunidade para que 
pesquisadores/as da área do direito com foco em temas internacionais dialoguem sobre a 
aplicação de técnicas empíricas em suas pesquisas e seu potencial impacto nas abordagens 
críticas ao direito internacional. O direito internacional, por anos, foi marcado por um discurso 
formal de fontes do direito internacional que prejudicou a ampliação dos espaços de pesquisa 
pelos/as pesquisadores/as na área. Fontes jurídicas foram confundidas com fontes empíricas e 
isso fez com que as pesquisas no campo limitassem a sua empiria ao diagnóstico de fontes 
aplicáveis e de suas interpretações. A produção do direito internacional no Brasil foi 
marcadamente influenciada por tal tendência. Estimulados pelo incremento da pesquisa 
empírica em direito, bem como por movimentos estrangeiros (como a “virada empírica” em 
direito Internacional nos EUA), há um número crescente de pesquisas em Direito Internacional 
no Brasil com o interesse em ampliar as suas técnicas empíricas, sobretudo na tentativa de 
localizar a produção em direito internacional local no universo global - quem somos? O que 
fazemos? E como fazemos? Associado a isso, nota-se um crescente interesse de 
pesquisadores/as da área de direito internacional tentando usar as ferramentas de pesquisa 
empírica para subsidiar analises críticas ao direito internacional. Este grupo de trabalho 
pretende, então, favorecer a ampliação do debate sobre o uso de técnicas empíricas no direito 
internacional, contribuindo para a compreensão do direito internacional elaborado a partir do 
Brasil, associadas ou não ao elemento crítico, convocando trabalhos que tenham aplicado 
entrevistas, avaliação documental e histórica, etnografia, mapeamento de discursos, surveys, 
métodos quantitativos, entre outros. O objetivo é também promover o diálogo entre os/as 
pesquisadores/as do campo do direito internacional, sobre vantagens e limitações dos recursos 
a tais técnicas e seu potencial impacto na elaboração de críticas. Tendo isso em vista, o grupo 
de trabalho estará aberto a recepcionar propostas com abordagens epistemológicas e 
metodológicas sobre técnicas empíricas em Direito Internacional, bem com resultados de 
pesquisa sobre situações e/ou temas específicos com a aplicação dessas técnicas. 
 
 
GT 12 - EMPIRIA E INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA SOBRE DIREITO E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
 
Coordenadoras: 
Elaini Cristina Gonzaga da Silva (Cebrap e PUC-SP) 
elaini@gmail.com 
 
Flávia de Ávila (UFS) 
flaviadeavila@gmail.com 
 
Ementa: 
Este GT busca contribuir para o avanço dos debates e das perspectivas teóricas e modelos de 
análise empírica em pesquisas na interface entre direito e relações internacionais. A doutrina 
moderna do direito internacional do início do século XX às décadas de 1950-1960 dedicou-se à 
tarefa ontológica de demonstrar a natureza jurídica das normas que regem as relações 
internacionais. Paralelamente, no campo das Relações Internacionais, a abordagem 
prevalecente descrevia as ações dos Estados no sistema determinadas por seu “interesse 
nacional”, o que seria incompatível com a existência de um direito internacional que pudesse 
ser entendido como tal, reduzindo sua importância para o campo de estudos. Com abordagens 
tão diferentes, não surpreende que, por décadas, as duas disciplinas tenham avançado 
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paralelamente sem diálogo. Somente nos anos 1990 é possível observar o surgimento e a 
proliferação de estudos na interface entre Direito e Relações Internacionais com foco nas causas 
e as consequências das instituições internacionais e/ou na análise de seu processo de 
jurisdicização. Assim, propõe-se reunir, neste grupo, pesquisas que enfrentam os desafios de 
uma perspectiva interdisciplinar e empírica para entender e explicar o processo de jurisdicização 
das relações internacionais, o papel das instituições internacionais na política nacional e na 
internacional, as estratégias dos sujeitos públicos e privados de mobilização deste arcabouço 
normativo e os padrões de difusão das normas internacionais, as negociações internacionais 
envolvidas nesses processos, entre outros temas relevantes. Também serão relevantes 
trabalhos que venham a sugerir novos processos e abordagens para o enfrentamento 
metodológico desses temas em bases empíricas. 
 
 
 
GT 13 - A MOBILIZAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS HUMANOS 
 
Coordenadores(as):  
Carla Osmo (Unifesp/SP) 
carlaosmo@yahoo.com.br 
 
Claudia Paiva Carvalho (IDP/DF) 
claudiapaivac@gmail.com 
 
Ementa:  
O GT receberá pesquisas que tenham como foco o uso da litigância judicial como instrumento 
do ativismo pelo acesso a direitos humanos e na busca de respostas diante de violações. Serão 
reunidos estudos qualitativos e quantitativos que analisem processos movidos nacionalmente 
ou em foros internacionais e os discutam da perspectiva das lutas por direitos, considerando as 
diferentes formas de uso dos tribunais, entre o ajuizamento de ações, a apresentação de 
denúncias nacionais e internacionais e a participação em processos, inclusive penais. 
Tematicamente, o GT intenciona debater, por exemplo: os atores que participam dos processos 
de direitos humanos e as alianças entre eles; experiências de litígio estratégico; recursos 
adotados e dificuldades enfrentadas; as respostas dos sujeitos demandados e dos sistemas de 
justiça; as dificuldades em se obter a implementação das decisões; as oportunidades criadas via 
acionamento dos tribunais, mas também suas limitações e riscos. Os processos judiciais como 
unidades de pesquisa empírica interessam não apenas para o estudo de seus resultados finais, 
mas também como fontes mais amplas que permitem investigar a interação entre atores sociais 
e sistemas de justiça em diferentes espaços e tempos. Essa percepção cria uma abertura para 
trabalhos interdisciplinares que empreguem métodos de pesquisa de diferentes áreas do 
conhecimento, incluindo coleta e análise documental, etnografia, entrevistas e historiografia. A 
discussão metodológica abarcará as formas de uso, pelas investigações, dos documentos, da 
participação em eventos processuais e da interação com os atores envolvidos como fontes de 
pesquisa, as dificuldades que enfrentam para acesso aos dados e as possíveis soluções para 
superá-las. 
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GT 14 – REGIMES AUTORITÁRIOS, DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA 
 
Coordenadoras: 
Vanessa Dorneles Schinke (Universidade Federal do Pampa/RS) 
vanessa.schinke@gmail.com 
 
Aline Sueli de Salles Santos (Universidade Federal do Tocantins/TO) 
alinesalles@uft.edu.br 
 
Ementa: 
A narrativa da América Latina e, em especial, do Brasil, é permeada por períodos autoritários 
marcados pelo uso sistemático e generalizado do aparato estatal para a prática de graves 
violações dos direitos humanos. Embora a região conte com países que conseguiram realizar a 
justiça de transição e implantar políticas públicas de memória, de reparação, de 
responsabilização e de não negação do passado, o Brasil convive com claras permanências 
autoritárias capazes de reiterar a tolerância com a prática de graves violações dos direitos 
humanos e de dificultar a consolidação de uma democracia plural, regida pelo respeito 
inalienável aos direitos humanos, pelo reconhecimento de direitos para identidades plurais e 
grupos vulneráveis e pela transparência nas instituições públicas. A dificuldade de reconhecer a 
importância dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e afins, a tolerância com a prática 
reiterada da tortura pelas instituições policiais e a ausência de mecanismos públicos de controle 
social das instituições são indicativos de que o Brasil convive com permanências autoritárias que 
obstaculizam a efetividade dos princípios democráticos. Este GT se interessa por pesquisas 
empíricas que se relacionem com a compreensão do passado autoritário brasileiro e/ou latino-
americano através da realização de entrevistas, de estudos de caso, de pesquisa em arquivos, 
etc. Serão aceitos trabalhos que se debruçem, por exemplo, sobre políticas de reparação, 
memória e responsabilização; trabalhos das Comissões de Verdade; manifestações culturais e 
sociais relacionadas ao passado ditatorial e suas permanências; reconstrução de narrativas; 
disputas de sentido acerca dos regimes autoritários, etc.    
 
 
 
GT 15 - JUSTIÇA E MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA 
 
Coordenadoras: 
Ana Míria dos Santos Carvalho Carinhanha (UFF/RJ UFRJ/RJ) 
ana.miria.scc@gmail.com 
 
Marta Regina Gama Gonçalves (Unifacs e Fsba/BA) 
martagamma@hotmail.com 
 
Allyne Andrade e Silva 
allyneaes@gmail.com 
 
Ementa: 
Neste grupo de trabalho nos propomos a discutir/analisar práticas e narrativas 
jurídicas/sociológicas a partir da observação das formas de produção social, histórica, cultural e 
política da própria noção de diferença nas sociedades. A partir de uma perspectiva 
interdisciplinar e interseccional, nos dispomos compreender os fenômenos sociais concretos a 
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partir da observação dos diferentes marcadores sociais da diferença (gênero, 
raça/cor/etnicidade, classe social, sexualidade e idade/geração), explorando as interseções com 
ativismos diversos. Com especial interesse nos trabalhos que discutam categorias sociais como 
gênero e raça, buscamos observar e compreender práticas, políticas e discursos públicos sobre 
a diferença e seus significados. Possuímos especial interesse em contemplar trabalhos que 
versem sobre racismo e sexismo institucional/estrutural, teorias feministas e teorias críticas da 
raça.  
 
 
 
GT 16 - REGULAÇÃO, DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 
 
Juliana Oliveira Domingues (Universidade de São Paulo) 
julianadomingues@usp.br 
 
Fernando Amorim (Universidade de Brasília – DF) 
fernandoamorimsm@gmail.com 
 
Ementa:  
Tomando como premissa que a ordem econômica é um recorte da realidade social, o GT objetiva 
amalgamar discussões interdisciplinares que tenham como norte o papel da Regulação para 
atingir os objetivos constitucionais de desenvolvimento social e econômico no Brasil. Serão 
aceitos trabalhos decorrentes de investigações de ordem empírica que envolvam os direitos 
difusos tutelados tanto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) quanto pelos 
órgãos responsáveis pela regulação setorial no Brasil. As pesquisadoras e pesquisadores são 
encorajadas a apresentar resultados, ainda que parciais, de pesquisas que envolvam métodos 
quantitativos, qualitativos e mistos que compreendam, não exaustivamente, os seguintes eixos 
e subitens: A) Regulação e a Defesa da Concorrência: a.1. interface entre os enforcements 
público e privado para um ambiente de concorrência saudável, a.2. impactos das políticas 
públicas de acordos administrativos no âmbito do Cade, a.3. estabilidade e coerência nas 
decisões do Cade na repressão a condutas anticompetitivas e b.4. articulação e cooperação 
entre outros órgãos públicos corresponsáveis pela persecução de infrações contra a ordem 
econômica; e B) Regulação Setorial e Desenvolvimento: b.1. desenho institucional e 
performance regulatória, b.2. empresas estatais e eficiência regulatória, b.3. limites e desafios 
do direito administrativo regulatório e b.4 análise do impacto regulatório e a interface com o 
direito do consumidor. 
 
 
GT 17 – DIREITO, ECONOMIA E SOCIEDADE 
 
Coordenadores: 
Iagê Zendron Miola (Unifesp) 
iage.miola@unifesp.br 
 
Marcus Faro de Castro (UnB) 
mfarounb@gmail.com 
 
Marco Chein Feres (UFJF) 
mfarounb@gmail.com 
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Ementa: 
O estudo das interações que se estabelecem entre o direito, a economia e as relações sociais 
encontra, no plano empírico, uma multiplicidade de perspectivas e métodos, descortinando, 
com isso, uma miríade de possibilidades de investigação aplicada e interdisciplinar. O GT 
“Direito, Economia e Sociedade” abrigará trabalhos jurídicos, econômicos ou em intersecção 
com outras áreas correlatas (como a sociologia econômica, os estudos sociojurídicos, a 
economia política, a antropologia econômica e do direito, a ciência política e a estatística) que 
explorem abordagens empíricas diversas (quantitativas e qualitativas) ou que realizem reflexões 
de natureza metodológica  sobre as imbricações entre fenômenos jurídicos, econômicos e as 
relações sociais.  
Com isso, buscará trazer ao EPED estudos de juristas e outros cientistas sociais destinados a 
compreender a formação, o funcionamento e a análise de efeitos de normas, processos e 
instituições jurídicas envolvidas na regulação da economia em um sentido amplo, abrangendo, 
dentre outros enfoques, os embates e conflitos de poder e interesses, as políticas públicas em 
meio à sua notável variedade, os efeitos das normas na sociedade e nas relações econômicas, 
as condicionantes sociopolíticas da regulação econômica, estudos setoriais, temas contratuais 
e regulatórios, assim como abordagens institucionais e estudos macro e microeconômicos que 
procurem estabelecer diálogo com o campo jurídico. Pesquisas empíricas e estudos 
metodológicos ou epistemológicos realizados nos diversos campos do direito e das ciências 
sociais amplamente consideradas poderão, assim, ser avaliadas para compor o GT, desde que 
enfrentem primordialmente a intrincada relação entre direito, economia e sociedade e 
justifiquem de forma adequada sua pertinência ao escopo do EPED. 
 
 
 
GT 18 - PRÁTICAS FEMINISTAS, ACESSO À JUSTIÇA E DEMOCRACIA: UM OLHAR DESDE O SUL 
EPISTEMOLÓGICO 
 
Coordenadoras: 
 
Fabiane Simioni (UFRGS)  
fabe.simioni@gmail.com  
 
Rosa Maria Zaia Borges (Universidade Federal de Uberlândia)  
rosamzaia@gmail.com  
 
Carmen Hein de Campos (UniRitter)  
charmcampos@gmail.com  
 
Fabiana Cristina Severi (FD-RP USP)  
fabianaseveri@usp.br 
  
Debatedora: Élida Lauris - elidalauris@gmail.com  
 
Ementa: 
Os feminismos contemporâneos comportam fluxos e contra fluxos, dissidências e sinergias não 
raro oriundos de movimentos de resistência ao desrespeito de direitos historicamente 
construídos e de busca pelo reconhecimento de novos direitos, compatíveis com a 
complexidade de diferentes formas de vida no contexto latino-americano. Partindo-se da 
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compreensão da América Latina como uma região marcada pela diversidade de experiências das 
mulheres, interessa-nos, por um lado, compreender e problematizar os movimentos de 
conquistas de direitos e também os obstáculos e retrocessos enfrentados, e, por outro, valorizar 
os tensionamentos acerca das compreensões correntes sobre acesso à justiça, democracia e 
direitos humanos, ambos posicionados desde as perspectivas feministas do sul epistemológico. 
Dentro de estratégias de pesquisa teóricas e empíricas que enfoquem as diferentes perspectivas 
feministas, a partir de uma proposta de produção do conhecimento situada nas experiências do 
sul, à luz de uma abordagem de gênero interseccional e descolonial, pretende-se incentivar 
discussões que abordem: a) narrativas latino-americanas de superação da violência de gênero e 
de defesa dos direitos humanos; b) inconsistências em políticas públicas fundadas na má 
incorporação das variáveis gênero, raça, classe social e sexualidade; c) apresentação de práticas 
(policiais, médicas, sociais, etc.) e de novos saberes utilizados a problematização de pautas 
politizadas pelos movimentos de mulheres; d) elucidação de práticas violentas e de novas 
subjetividades que problematizem variáveis sociais como raça/cor, classe social, orientação 
sexual, etc. nas realidades latino americanas; e) avaliação dos processos de afirmação de direitos 
das mulheres na jurisprudência brasileira e latino-americana, em especial nas temáticas de 
violência, regulação de identidades, acesso à justiça e políticas criminais; f) compreensão dos 
processos de mobilização feminista por direitos, formas de ativismo, de construção de projetos 
coletivos de transformação social; g) discussão e problematização sobre mudanças institucionais 
no sistema de justiça voltados à democratização do acesso à justiça para mulheres. 
 
 
 
GT 19 – GÊNERO E SEXUALIDADE NO DIREITO: PESQUISAS EMPÍRICAS E NOVOS OLHARES 
 
Coordenadores(as): 
Regina Stela Corrêa Vieira (UNOESC/SC) 
regina.vieira@unoesc.edu.br 
 
Renan Honório Quinalha (UNIFESP/SP) 
renan.quinalha@unifesp.br 
 
Ementa: 
Os estudos sobre gênero e sexualidade perpassam, transversalmente, todas as esferas do 
direito, denunciando opressões e estruturas veladas pela lógica sexista, hetero e cisnormativa 
que permeia a disciplina. No plano empírico, revelam uma pluralidade de perspectivas, abrindo 
caminho para a elaboração de críticas à disciplina e para o desenvolvimento de novas 
epistemologias, que levem em conta os saberes localizados e as demandas por reconhecimento, 
redistribuição e representação de novas coletividades e movimentos sociais. Com essa 
perspectiva, o GT “Gênero e Sexualidade no Direito: pesquisas empíricas e novos olhares” tem 
como objetivo reunir estudos de juristas e outras/os cientistas sociais, colocando em diálogo 
diferentes perspectivas de gênero e sexualidade sobre o campo jurídico. Podem abranger 
enfoques como a história dos movimentos feminista e LGBT no Brasil correlacionada à luta por 
direitos; a formação do direito ancorada em estruturas de exclusão; os avanços e retrocessos 
vistos no ordenamento jurídico nas últimas décadas; a judicialização de demandas de gênero e 
sexualidade; perspectivas transnacionais de debates sobre os direitos sexuais e reprodutivos. 
Podem, ainda, envolver análises processuais ou de discurso do Legislativo e Judiciário relativas 
à efetivação de direitos e implantação de políticas públicas que tenham como alvo essas 
populações. O GT abraça, assim, pesquisas empíricas e estudos epistemológicos ou 
metodológicos com recortes voltados às temáticas de gênero e sexualidade nos diversos campos 
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do direito e das ciências sociais, devendo estar alinhadas ao escopo do EPED e preocupadas, 
sempre que possível, com uma abordagem interseccional do tema abordado.  
 
 
 
GT 20 - HISTÓRIA DO DIREITO E METODOLOGIAS EMPÍRICAS 
 
Coordenadores/as e Debatedores/as:  
 
Maria Pia Guerra, Diego Nunes, Douglas Leite. 
Debatedores/as: Thayla Fernandes, Rafael Cabral e Ricardo Sontag. 
 
Ementa (texto geral):  
A história do direito tem se afirmado como campo de pesquisa autônomo nos últimos anos no 
Brasil, o que se comprova pelo crescente número de publicações na área. Este movimento, que 
em parte se confunde com o de consolidação das pesquisas empíricas, mostra um potencial 
importante de transformação do direito. O GT História do Direito e Metodologias Empíricas 
destina-se a debater as conexões entre história, direito e pesquisas empíricas. Reúne três sub-
GTs, elencados abaixo. 
 
(1) História do Direito e movimentos sociais: experiências acerca da lei 

 
O presente GT objetiva reunir pesquisas que, por meio da exploração de fontes e documentação 
de caráter histórico, desenvolvam estudos voltados à atuação e à construção de grupos, 
associações, trajetórias, biografias individuais ou coletivas, debates e práticas em torno da lei e 
de movimentos instituintes no direito. Com o propósito de compreender estudos que trabalhem 
com diferentes durações e escalas, incentiva-se a inscrição de comunicações que cubram os dois 
últimos séculos (XIX e XX) até o presente, e cujos objetos versem de forma ampla e 
interdisciplinar sobre trabalho, gênero, identidade racial, políticas públicas, acesso à justiça e 
temas afins. A relevância da proposta está assentada na dinâmica do progressivo diálogo 
contemporâneo entre história e direito em redes e espaços sociais e acadêmicos nacionais e 
estrangeiros, bem como no crescente número de publicações da área de história do direito, o 
que a consolida como um campo de pesquisa de renovado interesse para os estudos empíricos. 
Está assentada, ainda, na importância da análise histórica das formas como movimentos sociais 
mobilizam e constroem o Direito, com destaque para os embates, estratégias e repertórios 
desenvolvidos em torno de processos de criminalização. Pretende-se que o GT constitua um 
espaço de debates e de promoção de aprendizado comum a partir de relatos de experiências de 
pesquisa, de seus desafios metodológicos, e da leitura crítica da documentação histórica, cujo 
interesse é cada vez mais evidente nos estudos jurídicos interdisciplinares. Referências: E. P. 
Thompson, Rebecca Scott, Gizlene Neder, Virgínia 
Fontes. 
 
(2) Direito, História e pesquisa em processos;  

 
Este Grupo de Trabalho tem como proposta problematizar e discutir as experiências e práticas 
de pesquisa empírica no Direito a partir dos usos de fontes processuais com impacto na 
historiografia do Direito. Com efeito, a análise de processos judiciais, administrativos e 
legislativos pode propiciar uma melhor compreensão de determinações sociais, jurídicas e 
econômicas de longo prazo que dialogam, diretamente, com as formas de representação do 
Direito no tempo. No GT, serão exploradas algumas potencialidades dessa perspectiva de 
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pesquisa, tais como: as próprias estratégias de pesquisa empírica em processos judiciais, 
administrativos e legislativos, a partir da historiografia; a inscrição do fenômeno jurídico em 
contextos em que se articulam diferentes temporalidades históricas; o processo de gênese e 
transformação do Direito contemporâneo, marcado, em grande parte, por processos 
burocráticos; a interação de atores sociais na disputa em torno da produção e aplicação do 
Direito; os modos pelos quais o Direito é utilizado na tentativa de se conformar e transformar a 
sociedade, a produção de normatividades a partir da prática jurisdicional. Metodologicamente, 
ainda, pretende debater experiências de organização e sistematização de dados a partir de 
arquivos judiciais, administrativos e legislativos, seleção de informações jurídicas relevantes e 
acesso a processos em arquivos públicos. Com isso, espera-se contribuir para uma compreensão 
mais acurada do Direito moderno e, sobretudo, brasileiro, que tem nos processos fontes de 
fundamental importância. 
 
(3) História do Direito Penal e da Justiça Criminal: diálogos com metodologias empíricas 
 

O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo dialogar com as várias possibilidades de 
metodologias empíricas na pesquisa jurídica aplicadas à História do Direito, especialmente o 
Direito Penal e a Justiça Criminal, de modo a criar sinergia entre os aportes metodológicos deste 
novo filão da pesquisa em Direito e as “regras da arte” da historiografia. Isso pode ser feito 
constatando-se que a História do Direito, por se valer de “documentos” em seu sentido mais 
amplo, incluindo desde fundos de arquivo e anais de parlamento, passando por legislação, 
doutrina e jurisprudência de época e chegando à literatura e às artes visuais, é um conhecimento 
que sempre se constrói pela empiria. No campo penal, isso implica em entender a pesquisa para 
além da dogmática ou de sua interface com a criminologia. A perspectiva metodológica de Mario 
Sbriccoli aponta que um estudo histórico sobre a dimensão penal deve necessariamente se valer 
de todos os elementos vistos de modo integrado. A isto ele chama de “o penal”, justamente 
pela complexidade de construção do objeto, que deverá se valer de rigorosa pesquisa prévia das 
fontes e de seu tratamento. Enfim, espera-se com este GT a apresentação de pesquisas 
histórico-jurídicas que sejam capazes de se valer das ferramentas utilizadas pelas pesquisas 
empíricas de direito contemporâneo, como também que as pesquisas jurídicas sobre direito 
positivo que se desejem valer da argumentação histórica construam seus discursos valendo-se 
do instrumental da história. 
 
 
 
GT 21 – DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO TRABALHO “EMPÍRICO” EM DIREITO JUNTO A 
POPULAÇÕES INDÍGENAS  
 
Coordenadores(as): 
Thiago Mota Cardoso (Universidade Federal da Bahia) 
thiagotxai@gmail.com 
 
Carolina Ribeiro Santana (Universidade Federal do Paraná) 
kkrsantana@gmail.com 
 
Ementa: 
A chegada de temáticas indígenas ao Poder Judiciário aumentou consideravelmente nos últimos 
anos. Por complexas que são, tais temáticas têm impulsionado pesquisadores do Direito a 
expandir seu escopo de investigação, adotando abordagens não apenas a partir do universo 
jurídico, mas também a partir de reflexões junto às populações indígenas afetadas. Se, por um 
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lado, essas pesquisas possibilitam uma visão mais abrangente dos problemas judiciais, por 
outro, sua incipiente aplicação e a ausência de disciplinas que tratem do tema nos cursos de 
Direito não mobilizam a existência de ambientes para a troca de experiências, para o contato 
com bibliografias básicas e para o intercâmbio de dúvidas e desafios típicos de pesquisas dessa 
natureza. Para isso, este GT abrirá espaço para discutir questões que emergem dessa relação 
com a alteridade.  Mais do que o conteúdo das pesquisas, o GT debaterá as formas por elas 
adotadas. Pontos como as metodologias de trabalho, as críticas apresentadas pela Antropologia, 
os riscos da objetificação do “Outro”, a afinidade do Direito Positivo com a Antropologia Clássica 
e as dificuldades de aproximação com a Antropologia Contemporânea, as armadilhas presentes 
na busca do diálogo entre culturas, necessitam ser aprofundados no universo do Direito, no 
intuito de permitir a emergência de pesquisas cada vez mais críticas e capacitadas.  
 
 
 
GT 22 - NOVAS TECNOLOGIAS, OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O DIREITO 
 
Coordenadores/as: 
Marina Feferbaum (FGV/SP) 
marina.feferbaum@fgv.br  
 
Beatriz de Castro Rosa (Universidade de Fortaleza)  
beatriz_rosa@unifor.br 
 
João Eberhardt Francisco (FGV)  
joaoeberhardt@gmail.com 
 
Nubia Regina Ventura (USP) 
nubiaventura@gmail.com 
 
Ementa: 
Falar em inovação no Direito significa não apenas tratar da regulação de atividades econômicas 
e tecnologias inovadoras, mas também considerar novas concepções e práticas jurídicas. 
Diversas empresas surgiram para tentar explorar os potenciais tecnológicos no mercado 
jurídico. Esses novos modelos de negócio emergiram e desafiam rotinas e configurações tidas 
como tradicionais, colocando em discussão não somente novas demandas para o setor, mas 
também qual o papel do advogado nesse novo cenário. Ao mesmo tempo, o uso de tecnologias 
pelos Tribunais nacionais na gestão de seu acervo tem sido entendida como inevitável e 
otimizadora da função jurisdicional. As tecnologias utilizadas vão desde a utilização de 
algoritmos nos procedimentos judiciais até o uso de inteligência artificial, a exemplo do robô 
Victor, no STJ. Tendo em vista esse contexto, este GT se propõe a reunir pesquisas que discutam 
o desenvolvimento e adoção de tecnologias no e para o Direito, seja na esfera privada ou no 
poder público, demonstrando, empiricamente, (i) os impactos e desafios do desenvolvimento e 
introdução de soluções tecnológicas sobre o modo de prestação de serviços jurídicos e/ou (ii) 
como a relação entre Estado Democrático de Direito, acesso à justiça e avanço tecnológico tem 
impactado a resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais, a carreira jurídica e os processos 
nos tribunais. O GT também procura agregar pesquisas que enfoquem nas transformações no 
âmbito do ensino jurídico para atender a essas novas demandas e preparar os atuais e futuros 
profissionais para um mercado em rápida transformação. 
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GT 23 – A DIMENSÃO COLETIVA DOS DIREITOS DIGITAIS 
 
Coordenadores: 
Michel Roberto Oliveira de Souza (Escola de Direito do Brasil/EDB) 
michelrosouza@gmail.com 
 
Rafael Augusto Ferreira Zanatta (Instituto de Energia e Ambiente/IEE-USP) 
rafa.zanatta@gmail.com 
 
Ementa: 
Há uma grande discussão na academia brasileira acerca dos direitos digitais, em frentes 
diferentes, que acabam por analisar aspectos distintos das diversas problemáticas relacionadas 
às novas tecnologias. Contudo, é necessário e urgente discutir uma dimensão coletiva dos 
direitos digitais em um viés empírico, tanto para se discutir possíveis metodologias de pesquisa 
adequadas para análise dos aspectos relacionados às novas tecnologias, quanto pela 
possibilidade de se verificar pesquisas empíricas de várias vertentes para um balanço do que se 
tem dado no Brasil e no mundo sobre o tema. Assim, o presente GT busca abarcar pesquisas 
empíricas e interdisciplinares sobre Marco Civil brasileiro da Internet, dimensão e tutela coletiva 
de proteção de dados pessoais e pesquisa empíricas sobre temas correlatos, como neutralidade 
de rede, autoridades de proteção de dados ou estudos sócio-jurídicos sobre efetividade da 
regulação da tecnologia. O objetivo do GT é abrir um diálogo franco entre pesquisadores que 
estudam o tema das novas tecnologias em uma dimensão coletiva em várias áreas do direito, 
tais como direito regulatório, administrativo, econômico, processual, sociológico, ambiental, 
entre outras. 
 
 
GT 24 – NOVAS PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS EM ESTUDOS SOBRE JUDICIÁRIO 
 
Coordenadores(as):  
Diego Werneck Arguelhes (Insper/SP) 
DiegoWA@insper.edu.br 
 
Fabiana Luci de Oliveira (USFCAR/SP) 
fabianaluci@gmail.com 
 
Ementa: 
A proposta do GT é discutir inovações teórico-metodológicas na agenda de pesquisa sobre o 
Judiciário no âmbito das relações entre Judiciário e Política e da sua capacidade organizacional 
na reivindicação e garantia de prerrogativas profissionais, a partir de novas perspectivas teóricas 
e empíricas. Para além de agendas substantivamente novas, o GT pretende ser um espaço 
engajamento com (i) literaturas e perspectivas ainda inexplorados no Brasil, ou de (ii) 
metodologias que provoquem discussões conceituais mais fundamentais dos pressupostos da 
area da "judicial politics" quanto às instituições brasileiras (por exemplo, quanto às diferentes 
motivações desses atores, ou sua auto-compreensão de seu papel na relação com os outros 
poderes). Um exemplo nas duas dimensões pode ser encontrado no diálogo com experiências 
de judicialização da política em contextos não democráticos, ou de democracias 
incompletamente consolidadas, a partir da dimensão da política judicial informal. O argumento 
teórico mobilizado na linha da política judicial informal é de que a dinâmica judicial deve ser 
explicada não apenas com base nas características e comportamentos dos juízes 
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individualmente, mas a partir dos fluxos relacionais, incorporando mecanismos de negociações 
e relações interpessoais e políticas, o que impõe inovações metodológicas (como uso de técnicas 
de análise de redes) para a identificação desses mecanismos. Este é apenas um exemplo, e o GT 
agregará propostas que discutam inovações conceituais ou técnicas que permitam repensar 
ideias e perspectivas fundamentais da área. 
 
 
GT 25 - JUSTIÇA JUVENIL: ENTRE CRIMINALIZAÇÃO E PUNIÇÃO 
 
Coordenadores: 
Mariana Chies Santiago Santos (IBCCRIM) 
chiesmariana@gmail.com 
 
Giane Silvestre (NEV/USP) 
silvestregiane@gmail.com 
 
Ementa: 
O objetivo do presente grupo de trabalho (GT) é fomentar o debate a respeito do sistema de 
justiça juvenil, das políticas de segurança pública, das políticas criminais e das instituições de 
controle em relação a essa população específica. Neste sentido, o GT tem a finalidade de se 
tornar um espaço para discussões teóricas que envolvam tanto os processos históricos pelos 
quais os/as adolescentes passaram, bem como o cotidiano do sistema de justiça a que são 
submetidos. Além disso, propomos discussões e apresentações de achados empíricos na área 
do direito e das ciências sociais. Serão selecionados trabalhos que abordem a temática da 
delinquência juvenil, bem como as respostas das instituições estatais para os conflitos 
infracionais, além daquelas ligadas ao controle informal. Serão priorizadas, nesse sentido, 
propostas que apresentem reflexões sobre questões de raça e gênero, em uma perspectiva 
crítica à seletividade do sistema de justiça juvenil e de segurança pública, às demandas 
punitivistas e às propostas de redução da maioridade penal e mudanças legislativas restritivas 
de direito. 
 
 
GT 26 - DIREITO E LINGUAGEM 
 
Coordenadores/as: 
Camila Souza Alves (USP/SP)  
souzaalvescamila@gmail.com 
 
Isaac Reis (UnB) 
ireis@hotmail.com 
 
Virgínia Colares (UNICAP)  
virginia.colares@unicap.br 

  
Debatedores: 
Jael Sânera Sigales Gonçalves (Unicamp) 
jaelgoncalves@gmail.com 
 
Clóvis Falcão (UFS)  
clovisfalcao@gmail.com 
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Fabio Ferraz de Almeida (Loughborough University) 
f.ferrazdealmeida@yahoo.com 
 
 
Ementa: 
Este GT estuda a estreita relação entre Direito e Linguagem a partir de diferentes 
abordagens. Ele é fruto do agrupamento de três propostas centradas em distintas chaves 
teóricas sobre linguagem, a saber, a Retórica e as Teorias da Argumentação, a Análise do 
Discurso e a Análise da Conversa. O GT busca estimular a reflexão metodológica em torno dessas 
abordagens, por meio do compartilhamento e discussão de experiências de pesquisa empírica 
e de seu papel na análise e compreensão do Direito.Convidamos, assim, à submissão trabalhos 
que, em seus diversos estágios de desenvolvimento, abordem a relação Direito e Linguagem e 
desejem debater desde a coleta de dados e seu tratamento até a articulação de seus achados 
de pesquisa com as diversas perspectivas teóricas mencionadas. Assim, este GT receberá 
trabalhos com os seguintes aportes teóricos: (a) fala-em-interação/ análise da conversa em 
instituições jurídicas; (b) análise retórica e argumentativa e (c) estudos do discurso jurídico. 
 
 
 
GT 27 – MIGRACIONES Y DERECHO. LOS APORTES JURÍDICOS EN LOS ESTUDIOS DE LA 
MOVILIDAD HUMANA 
 
Coordenadoras: 
Lila García (CONICET-UNMdP) 
garcia.lila@gmail.com 
 
Verónica Jaramillo (CONICET-UNLa) 
verojarafonn@gmail.com 
 
Ementa: 
En los estudios migratorios la perspectiva jurídica tiene una tradición muy reciente y con poco 
desarrollo. Cuando en 1989 A. Zolberg llamaba a recuperar urgentemente al Estado en los 
estudios sobre migraciones y Sayad a decir que pensar la migración es pensar el Estado, se 
abrieron nuevas perspectivas y un floreciente campo de estudios sobre todo para las ciencias 
políticas, sociales y antropológicas, y, con menor impacto en las jurídicas. Esta menor 
implicancia de lo jurídico en los estudios migratorios la hemos relevado desde nuestras 
investigaciones, la poca experiencia que existe en el análisis jurídico-legal de las temáticas 
migratorias y la escasa expertise en la construcción de técnicas de recolección de información y 
análisis de documentos jurídicos. En este escenario, el presente GT tiene por objetivo interrogar 
y recuperar experiencias sobre la investigación jurídica, en especial las que cuentan con un 
análisis de campo, por ello proponemos superar la mera exégesis. Esta mesa se propone 
entonces crear un espacio para pensar las migraciones y la movilidad humana en general desde 
los estudios de migraciones con aportes jurídicos: el derecho, los derechos, el poder judicial; las 
prácticas, (visas, frontera, etc.); las jurisprudencias nacionales e internacionales; actores y 
burocracias del campo, sus articulaciones y materialidades (documentos, expedientes, 
formularios), etc. También, contribuciones desde otras disciplinas sociales que problematicen 
aquellos elementos jurídicos en su relación con la migración, la emigración, los/as movimientos 
de refugiados, etc. Así, este GT propone un diálogo interdisciplinario. Se aceptan trabajos en 
español, portugués e inglés. 
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GT 28 - DIREITO E MOVIMENTOS SOCIAIS  
 
Coordenadoras: 
Mariana Trotta Dallalana Quintans (UFRJ/RJ) 
mariana@marianacriola.org.br 
 
Fernanda Maria da Costa Vieira (UFJF/Juiz de Fora) 
fernanda@marianacriola.org.br 
 
Maria José Andrade de Souza 
 
Ementa: 
Por se tratar de um campo multifacetado e controvertido, o tema sobre as lutas sociais no 
âmbito da institucionalidade estatal comporta leituras tão diversas quanto antagônicas. Em vista 
disso, este Grupo de Trabalho se propõe a refletir e ampliar os debates sobre o direito e os 
movimentos sociais, considerando as distintas faces dessa relação, que se expressa na 
mobilização do direito como repertório da ação coletiva, nas estratégias de resistência e 
reconhecimento político e jurídico dos movimentos sociais, bem como nas disputas de 
concepções que se estabelecem no campo jurídico. Por esta proposição, pretendemos oferecer 
subsídios que complexifiquem as leituras em torno da temática de modo a suscitar questões 
teórico-metodológicas mais coerentes com a dinamicidade e o caráter contraditório das lutas 
sociais na esfera institucional. Dito isto, sem desconsiderar as funções classistas do Estado, 
entendemos que a mediação do direito nas lutas sociais ainda pode oferecer diferentes 
compreensões em torno das dinâmicas de resistência e negociação pelos grupos 
subalternizados. Em síntese, o GT pretende abarcar tanto a abrangência e variedade de 
dimensões sobre o tema quanto as questões teórico-metodológicas que suscita, especialmente, 
a partir dos seguintes enfoques: a) contenciosos relativos à questão fundiária urbana e rural, 
com suas múltiplas tensões e concepções entre direitos divergentes; b) as disputas que se 
estabelecem no âmbito do Judiciário relativas aos conflitos fundiários; c) a relação entre o Poder 
Judiciário, direitos e movimentos sociais; d) as lutas pelo reconhecimento político e jurídico dos 
grupos subalternizados na relação com o Estado e a sociedade civil.  
 
 
GT 29 – METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E DIREITO: OS DESAFIOS DO ENCONTRO, NAS 
MESMAS LUTAS, ENTRE DIFERENTES SABERES 
 
Coordenadoras: 
Ana Maria Motta Ribeiro (UFF/RJ) 
anamribeiro@outlook.com 
 
Flávia Almeida Pita (UEFS/BA) 
fa-pita@uol.com.br 
 
Ementa: 
Pesquisa participante, militante, pesquisa-ação participativa, pesquisa luta, sociologia viva. 
Estes são alguns nomes da constelação de tentativas de reconfigurar o sentido de ciência e o 
modo de produzi-la, que guardam entre si pontos em comum: preferência por temas que 
envolvam protagonismo e luta popular; pesquisa realizada de forma coletiva; simultaneidade de 
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pesquisa e extensão; centralidade das contradições, por sua capacidade de desvelar as múltiplas 
determinações que explicam a realidade vivida; interdisciplinaridade; consideração dos fatos 
como processo histórico e da práxis como elemento definidor da validade da pesquisa, que 
prioriza não uma resposta teórica, mas o desenho e a prática de ações na perspectiva da 
mudança social e o desafio do diálogo entre o saber popular e o científico. Se este universo 
guarda desafios para a ciência em geral, para o Direito eles assumem proporções ainda maiores, 
considerando sobretudo o dogmatismo que caracteriza este ramo do 
saber/tecnologia/instituição. Este Grupo de Trabalho pretende ser um espaço de discussão 
epistemológica e metodológica para pesquisas que se alinhem a tal perspectiva, voltando-se 
para o universo sócio-jurídico. Interessam-nos, em especial, técnicas, desafios, questões do 
trabalho de campo e de experiências de pesquisa participante em assessoria jurídica popular no 
mundo rural brasileiro e latino-americano, assessoria jurídica popular a lutas encampadas por 
povos tradicionais e movimentos sociais populares em geral, investigações que se voltem para 
o espaço jurídico popular não estatal e para os aspectos jurídicos de experiências de 
enfrentamento do modo hegemônico de produzir e trabalhar, a exemplo da economia popular 
e solidária. 
 
 
GT 30 – ESTADO, DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Coordenadores (as): 
Ivan César Ribeiro (Unifesp) 
iribeiro@unifesp.br 
 
Maria Paula Dallari Bucci (FD/USP) 
mariapaula@usp.br 
 
Carolina Stuchi 
carolinastuchi@gmail.com 
 
Ementa: 
O GT tem por objetivo intensificar a interlocução regular de pesquisadores de diversas áreas, 
que vem desenvolvendo investigação científica baseada na abordagem Direito e Políticas 
Públicas. Os estudos sobre a atuação do Estado nos trinta anos que decorreram desde a 
Constituição de 1988 no Brasil demonstram que a nova amplitude da cidadania, baseada na 
participação política e social mais efetiva, somada à então recém definida estruturação do 
Estado, demandou novos arranjos jurídico-institucionais. Essa nova configuração das relações 
entre a política e o direito veio sendo produzida e contestada, seja na esfera do Poder Executivo, 
com a formulação e implementação de programas de ação governamental voltados ao exercício 
pleno da cidadania por um grande contingente até então excluído, seja no Poder Judiciário, 
arena onde tem sido posta à prova a efetivação dos direitos previstos nas normas 
constitucionais e legais. 
O objetivo do GT é desenvolver a discussão sobre a metodologia de pesquisa empírica em Direito 
e Políticas Públicas, com particular ênfase em questões candentes como a avaliação de políticas, 
o exame de arranjos jurídico-institucionais, e questões como o estabelecimento de relações de 
causalidade. Procura-se, com este esforço, viabilizar a construção de um universo de noções 
comuns para a pesquisa e intercâmbio de informações sobre direito e políticas públicas. 
Também serão debatidos trabalhos aplicados, com abordagens empíricas. 
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GT 31 – JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 
 
Coordenadoras: 
Natalia Pires de Vasconcelos (Yale University) 
natalia.pires@yale.edu 
  
Vanessa Elias de Oliveira (UFABC/SP) 
vanessa.oliveira@ufabc.edu.br 
 
Ementa: 
O tema da judicialização das políticas públicas ganhou centralidade nas agendas governamentais 
brasileiras ao longo da última década, dada a influência crescente que este processo exerce 
sobre o planejamento e a implementação das políticas públicas, com claras consequências para 
a sua gestão. O presente Grupo de Trabalho visa discutir análises acerca dos processos de 
judicialização de políticas públicas a partir de distintas perspectivas analíticas: (a) a perspectiva 
centrada nas instituições de justiça (Poder Judiciário e seus Tribunais, Ministério Público, 
Defensoria Pública, advocacia), o conteúdo e caráter de suas decisões, assim como o 
desenvolvimento institucional relacionado ao enfrentamento dos processos de judicialização; 
(b) a perspectiva centrada nos atores sociais (indivíduos, grupos e organizações da sociedade 
civil) que demandam acesso a direitos sociais por meio da judicialização; (c) a perspectiva 
voltada para os Legislativos e os seus processos políticos atinentes ao enfrentamento da questão 
da judicialização (projetos de lei, requerimentos de informação sobre respostas governamentais 
ao problema da judicialização etc.); (d) e, por fim, a perspectiva da Administração Pública e dos 
processos políticos e burocrático-administrativos relacionados ao enfrentamento da questão da 
judicialização das políticas públicas, mormente no que diz respeito às questões de gestão da 
política e de desenvolvimento institucional dos órgãos da administração que lidam com os 
processos judiciais. Serão aceitos trabalhos que apresentem investigações empíricas sobre as 
perspectivas da judicialização das políticas públicas em diferentes setores, como saúde, 
educação, habitação, meio ambiente, assistência social, etc., inclusive debates sobre 
metodologias de análise do tema.  
 
 
 
GT 32 – (DES)JUDICIALIZANDO  DIREITOS:  INSTITUIÇÕES  DO  SISTEMA  DE JUSTIÇA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Coordenadores (as): 
Flavia Santiago Lima (Universidade de Pernambuco) 
flavia-santiago@uol.com.br 
 
Jairo Lima (Universidade Estadual do Norte do Paraná) 
jaironlima@yahoo.com.br 
 
Luciana Silva Garcia (Instituto Brasiliense de Direito Público) 
luciana.silvagarcia@gmail.com 
 
Ementa: 
As interações entre os sistemas político e jurídico, após 30 anos de vigência da Constituição 
Federal, são objeto de pesquisas empíricas que analisam suas causas, trajetória e 
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consequências. A ascensão do Poder Judiciário é atribuída às escolhas constituintes, à delegação 
legislativa e, por fim, ao comportamento decisório do STF. O fenômeno da judicialização 
caracteriza a canalização das disputas políticas inerentes às estruturas de poder, às políticas 
públicas e aos direitos fundamentais para os órgãos do Poder Judiciário, na dependência de uma 
manifestação que as solucione, mesmo temporariamente. Nesta perspectiva, o Grupo de 
Trabalho propõe a ampliação do escopo de análise, para reunir investigações (em curso ou 
concluídas) relacionadas à atuação das instituições não-jurisdicionais que compõem o “sistema 
de justiça”, como   Ministério   Público,   Defensoria   Pública,   Advocacia   Geral   da   União, 
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Ordem dos Advogados 
do Brasil, além de órgãos como Tribunal de Contas da União e dos Estados e os Conselhos de 
Políticas Públicas. Considerando as insuficiências da tutela de direitos via judicialização, o 
objetivo é contemplar pesquisas que explorem sob a perspectiva empírica diferentes formas de  
buscar  a efetividade de  políticas públicas,  por  meio  da  atuação destas instituições jurídicas, 
em seu papel de induzir e/ou controlar a execução das   ações   estatais.   Pretende-se   explorar   
(i)   dinâmicas   internas   destas instituições, (ii) articulações com os setores da sociedade civil; 
(iii) cooperações e   redes   de   trabalho   estabelecidas;   (iv)   competições   e   interferências   
entre órgãos e poderes, para (v) compreender as repercussões de suas atividades nas políticas 
públicas 
 
 
GT 33 – SOCIOLOGIA POLÍTICA DO DIREITO - AGENTES E PRÁTICAS 
  
Coordenadores/as:  
Pedro Heitor Barros Geraldo (Universidade Federal Fluminense) 
pedrogeraldo@id.uff.br 
  
Paula Campos Pimenta Velloso (Universidade Federal de Juiz de Fora) 
ppvelloso@gmail.com 
  
Maria Gorete Marques de Jesus (Universidade de São Paulo) 
gorete.marques@gmail.com 
  
Mayara de Souza Gomes (Universidade Federal do ABC) 
mayara.desgomes@gmail.com 
 
Ementa:  
As recentes polêmicas em torno das decisões das instituições jurídicas sobre os escândalos 
políticos têm causado grande repercussão e visibilidade pública, além de disputas acirradas em 
torno dos seus significados jurídicos e políticos. A discussão sobre direitos, embora seja central 
em nossas questões sociais e da política contemporânea é frequentemente tratada de forma 
tangente, sem tocar no centro da socialização, profissionalização e das práticas cotidianas que 
organizam socialmente o direito em nossa sociedade. Nesse sentido, este grupo de trabalho 
acolherá pesquisas interdisciplinares no direito, em propostas que abordem a atuação desses 
atores, principalmente, suas práticas, concepções e os eventuais reflexos que produzem na 
sociedade brasileira. Desse modo, nos interessam discussões que versem sobre: legitimidade do 
judiciário, imagem pessoal/social/midiática de seus atores e instituições, percepções e valores 
organizacionais, marcadores sociais entre seus agentes, trajetórias profissionais, pautas 
políticas pessoais e institucionais, confiança e desconfiança em sua atuação pela população, 
mecanismos de controle externos e internos, avaliação de seus agentes sobre suas práticas e 
valores institucionais, avanços e recuos democráticos produzidos por esses agentes. 
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Valorizamos trabalhos em diferentes estágios de desenvolvimento e que tragam elementos para 
uma contextualização empírica da forma pela qual se elaboram a construção dos problemas 
sociológicos a partir da descrição das práticas jurídicas. 
 
 
GT 34 – PESQUISANDO A DESIGUALDADE DE GÊNERO DENTRO DAS PROFISSÕES DO DIREITO 
 
Coordenadores (as): 
Veridiana Pereira Parahyba Campos (Fundação Calos Chagas) 
veridianacampos01@gmail.com 
 
Patrícia Bertolin (Universidade Presbiteriana Mackenzie) 
ptmb@uol.com.br 
 
Ementa: 
O presente GT tem interesse em receber e discutir pesquisas empíricas preocupadas com os 
efeitos da desigualdade de gênero dentro das profissões do Direito. Ainda que recentemente 
dados do MEC tenham demonstrado que o número mulheres se formando na área supera o 
número de homens, estando na casa dos 55% (MEC,2016) e que em 2018 a OAB tenha emitido 
nota afirmando que elas já são 48% do quadro, pesquisas vêm mostrando que, uma vez 
formadas, as profissionais do Direito esbarram no que a teoria feminista nomeia de “tetos e 
paredes de vidro”. Nos topos das carreiras jurídicas públicas as mulheres têm tido pouco acesso 
e nas ocupações privadas hierarquicamente superiores, igualmente ficam alocadas nos cargos 
inferiores e/ou medianos. São apenas 35% na magistratura federal (AJUFE, 2019) e, dentro 
desta, perfazem percentuais mínimos na Segunda Instância. Nas magistraturas estaduais 
também observamos desequilíbrio, com pequenas variações nos estados. Nas pós-graduações, 
ápice das carreiras acadêmicas, são também minoria, tal como nas diretorias de faculdades e 
universidades. Em bancas de concursos públicos aparecem subrepresentadas ou, simplesmente, 
não são convocadas.  Nesse sentido, o Gt espera discutir questões como: O que tem levado a 
este desenho desigual? Como lidam as diversas profissionais do Direito com os mecanismos 
bloqueadores da ascensão hierárquica? Quais são esses mecanismos? Seria o equilíbrio 
numérico “uma questão de tempo”? Nas áreas laborais, há algum tipo de iniciativa coletiva das 
profissionais orientada para a mitigação desses desequilíbrios? Que tipo de iniciativas têm se 
provado eficazes nesse sentido? 
 
 
GT 35 – PESQUISAS EMPÍRICAS EM RELAÇÕES RACIAIS: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES 
DA POPULAÇÃO NEGRA 
 
Coordenadores/as: 
Ísis Aparecida Conceição (UNILAB/BA) 
isisapc@usp.br 
 
Luana Carla Martins Campos Akinruli (UFMG/INSOD) 
luanacampos@insod.org 
 
Maria Sueli Rodrigues de Sousa (DCJ/UFPI) 
mariasuelirs@ufpi.edu.br 
 
Rodrigo Portela Gomes (FD/UnB) 
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rodrigoportelag@gmail.com 
 
Ementa: 
O presente grupo de trabalho tem o objetivo de reunir reflexões críticas sobre o processo de 
consolidação dos direitos fundamentais da população negra em debates associados às relações 
raciais, especialmente no contexto da diáspora africana, notadamente marcados por conflitos 
interculturais, acentuados pelas questões da diferença cultural e diversidade. Diante da onda 
conservadora crescente no mundo, nota-se a promoção de discursos e práticas em favor de uma 
ordem historicamente desigual, que deslegitima as lutas dos povos da diáspora africana por 
direitos, colaborando para uma visão pejorativa dos direitos fundamentais junto ao senso 
comum, o que desafia a concretização dos objetivos da corrente década dos afrodescendentes. 
Assim, pretendemos convergir pesquisas empíricas mobilizadas por análises interdisciplinares – 
advindas das ciências humanas e sociais aplicadas – que revigorem a agenda de pesquisa das 
relações raciais com aportes de dados, abordagens metodológicas e perspectivas epistêmicas 
que considerem as agências empreendidas pela população negra na luta por direitos no 
contexto da diáspora africana. Assim, priorizaremos produções que ressaltem os seguintes 
aspectos: i) a percepção interdisciplinar das relações raciais; ii) os marcadores sociais da 
diferença sob a análise interseccional; iii) os contextos de diáspora e migrações sob a ótica do 
respeito à alteridade; iv) os conflitos e violências estruturais do Estado, especialmente nas 
formas de racismo institucionalizado e terrorismo de Estado; e por fim, v) a análise do direito 
como instrumento manuseado pela agência negra na diáspora africana, articulando de forma 
crítica o fenômeno jurídico com as categorias teóricas-metodológicas e os instrumentos 
políticos-jurídicos elaborados pelo pensamento negro brasileiro. 
 
 
GT 36 – RELIGIÕES E DIREITO: DIÁLOGOS, TENSÕES E ENFRENTAMENTOS EMPÍRICOS 
 
Coordenadoras: 
Lidyane Maria Ferreira de Souza (Universidade Federal do Sul da Bahia) 
lidyane.ferreira@ufsb.edu.br 
 
Ana Laura Silva Vilela (Universidade de Brasília) 
analaurasvilela@hotmail.com 
 
Ementa: 
As religiões têm disputado direitos e o espaço público em estados-nações que se apresentam 
como laicos. No Brasil, essa relação ocorre de modo complexo, desde a ocupação dos poderes 
instituídos pelo bloco cristão-midiático à resistência de religiosidades estigmatizadas 
historicamente, a exemplo das religiões afro-brasileiras. Note-se a relevância do campo jurídico 
na atual reconfiguração das relações entre Estado e religiões. Há regulação jurídica da religião 
no Brasil acerca do funcionamento das organizações religiosas e da realização de seus cultos - 
registro formal das organizações religiosas, imunidade tributária, tipificação do vínculo entre 
organizações e respectivas ministras e ministros religiosos, crimes contra o sentimento religioso, 
o ensino religioso em escolas públicas -, bem como em relação às pessoas praticantes, caso da 
compatibilização dos dias de guarda com compromissos trabalhistas e estudantis, da injúria 
religiosa e de diversas situações desqualificadas como meros casos de intolerância. Além disso, 
as religiões interferem direta ou indiretamente na produção e interpretação de direitos de 
diferentes grupos como mulheres, crianças, povos tradicionais etc. Diante de tal contexto, 
convidamos pesquisadoras e pesquisadores que mobilizam empiricamente as múltiplas relações 
entre Direito e religiões, através de análise de decisões judiciais e proposições legislativas, 
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pesquisa em arquivo, etnografia e outras abordagens metodológicas. Neste grupo de trabalho, 
buscamos dialogar com investigações que se aproximam da temática de modo inovador e 
crítico, atentas a tensões institucionais ocasionadas pela relação Direito e religiões ou à 
ressignificação empreendida pelos grupos sociais. 
 
 
GT 37 – DIREITO SANITÁRIO: DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
 
Coordenadores(as): 
Fernando Mussa Abujamra Aith (Núcleo de Apoio à Pesquisa de Direito Sanitário – USP) 
fernando.aith@usp.br 
 
Yara Oyram Ramos Lima (Instituto de Saúde Coletiva – UFBA) 
yaraoyram@yahoo.com.br 
 
Ementa: 
A saúde, reconhecida como um direito pela Constituição Federal de 1988, fez parte do conjunto 
de direitos econômicos e sociais no Brasil, necessários para a promoção da justiça social e da 
dignidade humana no país. Nesse contexto, os debates que articulam saúde, direitos, legislação 
e políticas públicas cumprem papel essencial na efetivação desse direito, via definição de 
políticas públicas e regulatórias adequadas para ampliação do acesso ao sistema de saúde. Este 
Grupo de Trabalho pretende reunir pesquisas que desenvolvam discussões empíricas sobre o 
direito, especialmente nos seguintes temas :articulação entre o sistema de justiça e o sistema 
de saúde; efetivação do direito à saúde; judicialização da saúde; democracia sanitária;  direito 
sanitário nacional e internacional; direito e políticas públicas de saúde;  regulação sanitária de 
bens, produtos e serviços de saúde; direito à saúde e mercado de bens e serviços e arranjos 
institucionais para promoção do direito à saúde.  
 
 
GT 38 – NOVOS HORIZONTES PARA A TEORIA DOS SISTEMAS SOCIAIS E OS ESTUDOS DAS 
DECISÕES JURÍDICAS: METODOLOGIAS E PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO 
 
Coordenadores: 
Artur Stamford da Silva (UFPE/PE) 
artur.silva@ufpe.br  
 
Lucas Fucci Amato (USP/EDB/SP) 
lucasfamato@gmail.com  
 
Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros (Universidade Paulista/SP) 
marcoloschiavo@gmail.com  
 
Rafael Lazzarotto Simioni (Faculdade de Direito do Sul de Minas/MG) 
simioni2010@gmail.com 
 
Ementa: 
Este Grupo de Trabalho se dedica aos debates acerca das dificuldades e soluções metodológicas 
da aplicação da Teoria dos Sistemas Sociais, em especial a partir das obras do alemão Niklas 
Luhmann, como instrumento para a descrição da sociedade e do direito. Creditado de pouca 
utilidade prática e de elevada abstração pelo próprio sociólogo alemão dado seu complexo traço 
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interdisciplinar, este referencial teórico é cada vez mais mobilizado em investigações empíricas 
que pretendem analisar interações (eg., juiz-litigantes, governo-oposição, aluno-professor entre 
outros), organizações (eg., tribunais, bancos, estados, empresas, universidades entre outros) e 
sistemas de função (eg., direito, economia, política, educação, arte entre outros). O grupo 
pretende, então, reunir pesquisas (em andamento ou concluídas) que tratem sobre como 
reduzir a complexidade deste referencial e como articulá-lo com métodos e técnicas de pesquisa 
ou com outras teorias sociais (e.g., Weber, Parsons, Marx, Durkheim) a partir de problemas 
concretos da sociedade brasileira. A ênfase do grupo será a discussão metodológica e os critérios 
de redução da abstração do referencial ou, eventualmente, a modificação e crítica do 
instrumental. Nesse sentido, o grupo enfatizará trabalhos que se preocupam com a dimensão 
empírica (prática) da decisão jurídica, evidenciando sua leitura sob uma postura não dogmática. 
Tomando a sociedade como sistema de todas as comunicações possíveis, direito é a 
comunicação dedicada ao tema da licitude numa sociedade. Com essa base teórica 
luhmanniana, temos que decisão jurídica não se reduz à decisão judicial (aquela tomada por 
magistrados); afinal, advogados, procuradores, promotores, delegados também tomam 
decisões jurídicas, assim como, ampliando o escopo ao social, comunicações de movimentos 
sociais, por exemplo, também constituem decisões jurídicas. Ainda, dentro dos diversos 
sistemas funcionais, as organizações constituem-se como subsistemas decisórios, podendo 
construir sua própria normatividade. Portanto, trabalhos que examinem a pluralidade de fontes 
de conhecimento, declaradas ou ocultas, na fundamentação da decisão jurídica, em diferentes 
estruturas decisórias; ou as características dos acoplamentos estruturais entre sistemas jurídico, 
econômico e político; ou a recepção e desenvolvimento desta teoria no Brasil serão bem 
recebidos. 
 
 
 
GT 39 – TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO EM MÚLTIPLAS PERSPECTIVAS 
 
Coordenadores: 
Carla Appollinario de Castro (UFF) 
carlauffvr@gmail.com 
 
Maria Hemília Fonseca (FDRP-USP) 
mariahemiliafonseca@hotmail.com 
 
Olívia de Quintana F. Pasqualeto (FDUSP / ICJ-UNIP) 
oliviapasqualeto@hotmail.com 
 
Shirley Silveira Andrade (UFS) 
direitoshumanospe@yahoo.com.br 
 
Ementa:  
Este GT tem como objetivo dialogar com pesquisadoras e pesquisadores que estudem o direito 
do trabalho, o direito internacional do trabalho, o direito penal e seus debates críticos e o papel 
desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) até os dias de hoje, refletindo 
criticamente em torno das seguintes temáticas: direito do trabalho, normas internacionais do 
trabalho, promoção do trabalho decente, princípios e direitos fundamentais no trabalho, 
agenda 2030, promoção do trabalho decente, Revolução 4.0, futuro do trabalho. Serão 
especialmente bem-vindas pesquisas em estágio intermediário ou avançado que investiguem o 
Trabalho Escravo Contemporâneo (TEC) em âmbito nacional e/ou internacional. Interessam, 
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particularmente, pesquisas sobre as formas contemporâneas de escravidão; as constatações e 
discussões sobre seus aspectos interseccionais como idade, gênero, condição social, 
escolaridade, localização geográfica, formas de aliciamento e tráfico, dentre outros; as disputas 
políticas e jurídicas em torno da sua conceituação; a avaliação das políticas públicas de combate 
ao TEC no país; a relação com tráfico nacional e/ou internacional de pessoas; o papel da 
sociedade civil no seu combate; a atuação do Judiciário em torno das temáticas e as políticas 
públicas que as envolvem; bem como, pesquisas que investiguem o movimento de flexibilização 
das relações trabalhistas (como, por exemplo, as mudanças oriundas da Reforma Trabalhista de 
2017) e suas implicações no labor escravo contemporâneo. Pretende-se reunir pesquisadores e 
pesquisadoras que realizam diálogos transdisciplinares em suas pesquisas nos campos das 
ciências humanas e sociais aplicadas. Metodologicamente, objetiva-se criar um espaço de 
construção e compartilhamento de experiências sobre os desafios enfrentados na realização das 
pesquisas, os referenciais teóricos utilizados e as opções metodológicas empregadas. Dessa 
forma, pretende-se que o GT sirva de espaço para debate sobre os desafios, escolhas, 
conclusões e potenciais das pesquisas apresentadas. 

 


