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Objetivos:
O observatório de justiça terá como objetivos que nortearão sua execução: i. Mapear os debates e
temas que adquirirem destaque no funcionamento do judiciário estadual, especialmente nos
quesitos excesso de demanda e divergência interna no tribunal, bem como aqueles que possuírem
repercussão social relevante para a região; ii. Comparar a realidade construída pelos discursos dos
desembargadores com aquela edificada pela opinião pública, aferida mediante entrevistas
realizadas pelos membros do grupo nas ruas da região metropolitana do Recife; iii. Praticar os
conhecimentos adquiridos nas capacitações do projeto e no curso de Direito, através da análise das
decisões e dos jugamentos simulados; iv. Publicizar suas investigações, especialmente por meios
eletrônicos, a fim de proporcionar debates acerca do funcionamento do judiciário estadual e, por
extensão, nacional, do pensamento jurídico brasileiro e dos demais temas refletidos e debatidos
pelo grupo; v. Investigar a interferência da teoria do direito na prática jurídica e sua utilidade
para operador do direito; vi. Pautar por um pensamento jurídico mais holístico, ou seja, menos
compartimentado em teoria do direito versus prática jurídica; vii. Debater sobre a relação entre
extensão, pesquisa e ensino, e interdisciplinaridade, mediante debates com professores e
personalidades regionais, devidamente publicizados; viii. Realizar julgamentos simulados sobre os
temas mapeados, divulgados em órgãos do judiciário regional e outras universidades, a fim de
prestar um serviço ao funcionamento da Justiça estadual, divulgando as argumentações possíveis,
repercussões político-sociais e prováveis dificuldades de decisão; ix. Criação de um fórum virtual
de discussão acerca dos temas investigados e os debates realizados; x. Fomentar uma pesquisa
jurídica mais regionalizada e, portanto, mais voltada para os problemas do estado de Pernambuco;
xi. Realizar a função social da Universidade, como centro construtor de idéias voltadas para a
sociedade.
Resumo:
O Observatório de Justiça tem por objetivo promover uma análise da atuação do Judiciário
pernambucano, porém com um espírito diferenciado. A ideia central é somar o que está nos livros
com o conteúdo da jurisprudência e a realidade social, visto que, no meio acadêmico, a teoria
costuma desenvolver-se distante da prática jurídica, e mesmo esta não se comunica com o dia-adia das pessoas.
Em um primeiro momento, buscar-se-á transpor a barreira existente entre a
teoria e a prática, comparando o discurso dos desembargadores do TJ-PE sobre temas locais
importantes com o conteúdo teórico. O intuito é entender como esses dois ramos se misturam
através da observação do jogo argumentativo. O segundo passo é comparar a realidade construída
pelo discurso jurídico com o discurso dos “destinatários da Justiça”, o qual será obtido conversando
com a população, entendendo como tal tema atinge as pessoas. Durante todo o processo, o grupo
deve se reunir para discutir o assunto proposto, normalmente com a presença de algum professor
que ajude com as dúvidas jurídicas. Ao final, textos serão elaborados para publicação em um site,
de forma que todos possam acompanhar o debate. Haverá ainda a simulação de julgamentos, onde
serão expostas as conclusões obtidas.

