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 tiAGo SAlleS  

Tornou-se lugar comum a ideia de que a palavra chinesa para 
“crise”, wēijī,  resulta da composição de dois caracteres que 
significam, respectivamente, “perigo” e “oportunidade”. 

Segundo os linguistas, contudo, trata-se de um erro de tradução, 
pois enquanto wēi de fato significa perigo,  jī é um termo polissê-
mico, cuja tradução mais apropriada seria “ponto crítico”. 

Ainda assim, a sabedoria oriental continua útil para compreen-
der o momento atual. Vivemos de fato um ponto crítico da história. 
Insistir nos erros do passado poderá nos levar além do “ponto de não 
retorno” em direção aos perigos de uma tempestade que, ao mesmo 
tempo, é sanitária, econômica e política. 

As condições que nos trouxeram até aqui não nos levarão à segu-
rança adiante. Não dá para mudar o vento, mas ao menos podemos 
ajustar a posição das velas. Para sair desse mar revolto melhor do 
que entramos, a pandemia exige a revisão de vários conceitos. 

No Direito, os especialistas apontam dentre as necessárias 
mudanças, por exemplo, a substituição do velho paradigma da liti-
giosidade pela busca do consenso. Assim como o uso apropriado das 
novas tecnologias e a fixação de precedentes jurisprudenciais que 
sejam verdadeiras bússolas para apontar a direção correta a todos 
os tribunais e órgãos julgadores do País. São transformações que 
vão exigir resiliência dos atores jurídicos e ampla concertação entre 
os Poderes, os setores econômicos e os segmentos da sociedade. 

Nessa edição, buscamos contribuir com esse debate trazendo 
entrevistas, reportagens e artigos com variadas visões sobre o papel 
da Justiça no momento presente. Pois como estão a dizer, nas próxi-
mas páginas, alguns dos magistrados e juristas que ajudam a formar 
essa massa crítica, “mar calmo nunca fez bom marinheiro” e “é nas 
crises que produzimos as melhores soluções”.    

Boa leitura!

nota de pesar – Com tristeza, registra-
mos em 20/6 o falecimento do ilustre 
jurista Sylvio Capanema, membro do 
Conselho Editorial da Revista JC, autor de 
obras importantes e grande orador. Seu 
profundo saber jurídico e sua imensa cor-
dialidade farão muita falta.

mar calmo nUnca 
FeZ Bom marinheiro
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Av. Presidente Wilson, 210 - 11º ,12º e 13º andares

Fundado por advogados de destaque no cenário 
nacional, egressos dos principais escritórios de 
advocacia do País, Basilio Advogados tem atuação 
empresarial, baseada no atendimento a grandes 
empresas de diversos segmentos, tais como 
concessionárias de serviço público, mineradoras, 
bancos, construtoras, shopping centers, assim 
como a pessoas físicas. 

O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 
que atua em diversos segmentos empresariais, 
priorizando a ética em suas relações e a busca 
constante pela excelência.

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.



Neste momento de crise, a indústria está 
empenhada em apresentar soluções para
mitigar os efeitos causados pelo coronavírus:

• São campanhas de prevenção, cuidados
de higiene e atenção à saúde mental
dos trabalhadores;

• Projetos de inovação com foco na prevenção, 
diagnóstico e tratamento da covid-19;

• Ampliação da capacidade produtiva nacional
de equipamentos de proteção individual (EPIs)
e reparo de respiradores mecânicos.

É a indústria unida no combate ao coronavírus.

A INDÚSTRIA SOMA 
ESFORÇOS NO COMBATE
À COVID-19.
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“Prerrogativas dos 
magistrados são 
garantias da democracia”
entrevista com o novo Presidente da ajufe,  
Juiz Federal eduardo andré Brandão

 dA redAção 

Eleito em abril pela classe, o Juiz do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) Eduardo 
André Brandão de Brito Fernandes tomou posse 

em junho como Presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), com mandato até 2022. O 
magistrado já presidiu a Associação dos Juízes Fede-
rais do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes) e 
participou como dirigente das últimas três gestões da 
Ajufe sob a presidência de Antônio César Bochenek, 
Roberto Veloso e Fernando Mendes. 

Nessa entrevista, Eduardo André Brandão aponta 
como prioridade a recuperação da imagem da Justiça 
Federal diante dos recentes ataques desferidos por inte-
grantes dos demais Poderes, bem como a recomposição 
da relação com o Congresso Nacional. O magistrado 
comenta ainda outras bandeiras de sua gestão, como 
a aprovação do Fundo de Custas da Justiça Federal 
(Fejufe/ Projeto de Lei nº 7.735/2017) e a realização de 
eleições diretas nos Tribunais Regionais Federais (TRFs).  

revista Justiça & cidadana – Quais são as propostas e 
desafios para essa nova gestão?
eduardo andré Brandão – A Justiça Federal tem sofrido 
muitos ataques no Legislativo, com repercussão na 
mídia, no sentido de limitar e inibir a independência 
judicial, sendo as alterações recentes na Lei de Abuso de 
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Autoridade o maior exemplo desta postura. 
Nosso principal desafio é resgatar a imagem 
da Justiça Federal perante a sociedade, prin-
cipalmente demonstrando que as prerrogati-
vas dos magistrados não são privilégios, mas 
garantias para a nossa democracia. 

A questão remuneratória precisa ser 
resolvida de forma definitiva, pois a dife-
rença entre a magistratura federal e as esta-
duais (incluídos os Ministérios Públicos) não 
para de aumentar e não faz nenhum sentido 
esta distinção de tratamento, que precisa ser 
exposta para a sociedade.     

rJc – Quais são as prioridades estratégicas 
da Ajufe?
eaB – A solução da questão remuneratória 
é essencial, não podendo os juízes federais 
ficarem assistindo os estados aumentando a 
remuneração dos seus juízes e promotores 
por meio de verbas indenizatórias aprova-
das em leis locais, enquanto a magistratura 
federal não tem tido sequer o cumprimento 
do direito garantido na Constituição Fede-
ral de revisão anual de subsídios. Essa 
imensa e injusta contradição tem de acabar, 
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principalmente se considerarmos a situa-
ção financeira dos estados, comprovada no 
combate à epidemia da covid-19.

Precisamos também refazer a rela-
ção com o Congresso Nacional, que pela 
mudança muito significativa de 2018, precisa 
ter conhecimento da realidade da Justiça 
Federal e do trabalho que é desempenhado.    

Outra prioridade é a aprovação do Fejufe, 
como exceção do teto de gastos instituído pela 
Emenda Constitucional (EC) nº 95. A destina-
ção das custas judiciais para o Judiciário está 
prevista na EC nº 45/2003 e até hoje não foi 
cumprida para a Justiça Federal, dificultando 
cada vez mais a prestação jurisdicional com as 
novas limitações orçamentárias. 

rJc – Qual é a importância do Fejufe para a 
recomposição do orçamento e estrutura da 
Justiça Federal?
eaB – Ao passar a receber as custas judi-
ciais e poder gastar apenas na sua estrutura 

rJc – o senhor já presidiu a ajuferjes e foi 
membro da diretoria nas últimas três ges-
tões da ajufe. como essa bagagem o auxilia 
para este novo cargo? 
eaB – A experiência associativa é muito enri-
quecedora. Nós juízes trabalhamos nos gabi-
netes com nossos servidores nos auxiliando 
na pressão do trabalho diário, mas podemos 
criar uma rotina, ao menos de horário. Na 
vida associativa, além da incrível responsabi-
lidade de representar uma classe tão respei-
tada e de competência reconhecida, você pre-
cisa desenvolver poder de convencimento, 
saber se colocar em situações de desconforto 
e respeitar a imagem do juiz federal que a 
sociedade e os membros dos demais Poderes 
têm.    

 
rJc – outra proposta debatida durante as 
eleições da ajufe foi a unicidade da magis-
tratura com simetria real. como isso deve 
funcionar?
eaB – Não pode ser mais aceito que os juízes 
e promotores estaduais recebam remune-
rações muito acima dos juízes federais. Os 
estados estão falidos e a crise da pandemia 
da covid-19 veio escancarar isso de vez, não 
podendo mais ser justificável a diferença de 
vencimentos que hoje existe. O teto salarial 
só pode existir se houver revisão anual dos 
subsídios. Este descumprimento seguido 
gerou soluções peculiares em cada estado, 
distorção que já se arrasta por anos e precisa 
ser enfrentada e superada. A magistratura 
federal não pode ter menos direitos remu-
neratórios que outras carreiras jurídicas, 
tanto estaduais quanto federais (Ministério 
Público Federal, Advocacia Geral da União, 
etc.). A sociedade não acredita que sejamos 
os mais mal remunerados, até por ser algo 
incoerente e inadmissível.

 
rJc – a implementação do juiz de garantias, 
previsto na lei nº 13.964/2019, ainda divide 
opiniões entre os magistrados. como a nova 
diretoria pretende solucionar essa questão 
para melhor regulação do instituto?

com a EC nº 45, a Justiça Estadual conseguiu alcançar 
um nível tranquilo para a prestação dos serviços. É 
impressionante que, ainda em 2020, a Justiça Federal 
não possa usar as custas judiciais que arrecada para a 
sua estrutura e melhor prestação jurisdicional. Preci-
samos acabar com esta injustiça, principalmente com 
as limitações orçamentárias que foram impostas após 
a EC nº 95, que estipulou o teto de gastos.      

        
rJc – Qual legado o senhor recebe de seu anteces-
sor no cargo para amparar as decisões cotidianas da 
gestão?
eaB – O meu exemplar colega Fernando Mendes 
deixa uma excelente interlocução com os presiden-
tes e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de uma 
grande visibilidade da Ajufe na mídia. Conseguimos 
um espaço importante e mostramos a voz dos juízes 
federais, sendo essencial agora aproveitar esta reali-
dade para que consigamos que a magistratura federal 
seja cada vez mais respeitada e reconhecida, em rela-
ção aos direitos e prerrogativas dos seus membros.        

eaB – Tivemos juízes que defenderam e outros que cri-
ticaram. A Diretoria da Ajufe seguiu a posição defendida 
pela sua Comissão de Penal e Processo Penal, formada 
por especialistas na matéria, exatamente como faz em 
todos os projetos que digam respeito ao exercício da 
magistratura. O único lamento é o projeto ter passado 
como se fosse uma retaliação ao trabalho dos juízes, 
especialmente dos federais. Esta postura além de longe 
de ser verdadeira, traz instabilidade para a sociedade.   

rJc – os assuntos políticos do País por vezes esbar-
ram em competências da magistratura federal, 
requerendo o posicionamento da ajufe. como o 
senhor vê a necessidade de posicionamento da enti-
dade nessas questões?
eaB – O Brasil precisa de estabilidade. O confronto 
passou a ser a tônica entre as instituições e até entre os 
Poderes. Nossa sociedade se polarizou muito nos últi-
mos anos e, se por um lado é bom, por ser um embrião 
de uma nova consciência política de todos, precisa-
mos manter o equilíbrio. A Ajufe só se posicionará em 
assuntos que envolvam ameaça ao Estado Democrá-
tico de Direito e a independência judicial. 

 
rJc – durante a campanha, foi debatida ainda a Pec 
nº 187/2012, que promove a democratização da par-
ticipação dos juízes federais no conselho da Justiça 
Federal (cJF). Quais os benefícios de uma maior parti-
cipação nas decisões administrativas dos TRFs?
eaB – As eleições diretas para os TRFs trarão maior 
diálogo e transparência para juízes e desembargado-
res. Temos realidades distintas mesmo no primeiro 
grau de jurisdição e as prioridades da Justiça Federal 
precisam ser tratadas por todos.     

 
rJc – a nova realidade imposta pela pandemia do 
novo coronavírus e o regime de home office na Justiça 
Federal têm aberto discussões sobre produtividade 
e integralidade de salários. como a ajufe tende a se 
posicionar nessa questão?
eaB – Os juízes federais, mais uma vez, demonstra-
ram ao País seu compromisso e sua força de trabalho. 
Mesmo com todas as mudanças do home office, nossa 
produtividade não diminui e conseguimos atender a 
demanda, cabendo aqui enaltecer a opção pelo pro-
cesso eletrônico que nos permitiu ter poucas adapta-
ções durante este período de pandemia.    

CAPA

Precisamos 
refazer a relação 
com o congresso, 
que precisa ter 
conhecimento 
da realidade da 
Justiça Federal”
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  rJc – Quanto à ampliação da segunda ins-
tância da Justiça Federal, será necessário 
criar novos tribunais e aumentar o número 
de desembargadores naqueles já existentes? 
eaB – Sem dúvidas. O volume de trabalho 
da Justiça Federal aumentou demais nos 
últimos anos e as estatísticas provam isso. 
Para um serviço de qualidade é necessário o 
aumento do número de desembargadores. Se 
fizermos uma comparação com a quantidade 
de desembargadores da Justiça do Traba-
lho, que também é da União, perceberemos 
a imensa diferença e a dificuldade na presta-
ção jurisdicional.   

rJc – a ajufe tem ações no StF contra 
alguns pontos da reforma da Previdência. 
Como está o andamento?
eaB – A reforma da Previdência veio ampliar 
o abismo que nos separa da Justiça Estadual 
com um aumento de alíquotas de contribui-
ção previdenciária que representa confisco 
se somadas aos descontos de Imposto de 
Renda. Agora, ganhamos menos e pagamos 
mais contribuição previdenciária. É uma 
desvalorização da carreira que lamentamos 
muito. O STF indeferiu a liminar da nossa 

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra 
as novas alíquotas, mas esperamos que o Ple-
nário reconheça o confisco, até pelo fato da 
ação estar baseada na própria jurisprudência 
da Corte. 

 
rJc – no próximo mês de setembro, o StF 
e o StJ terão mudanças em suas presidên-
cias. como será a interlocução com os pre-
sidentes desses dois importantes tribunais 
superiores?
eaB – Acredito que será excelente. Tanto o 
Ministro Luiz Fux quanto o Ministro Hum-
berto Martins valorizam demais a nossa 
carreira e sabem da necessidade de um tra-
tamento igualitário entre as magistratu-
ras. São sensíveis ao momento delicado que 
vivemos.  

rJc – Quais são as pautas prioritárias 
da ajufe no conselho nacional de Justiça 
(CNJ)?
eaB – A simetria com o Ministério Público 
e as demais magistraturas, não sendo justi-
ficável diversidade de tratamento, além de 
defender a independência judicial e a tran-
quilidade para que os juízes trabalhem. São 
muitos os ataques, na maioria das vezes sem 
nenhum sentido, que chegam ao CNJ e aca-
bam tentando limitar nossa liberdade de 
decidir. O CNJ tem sido muito atento e valo-
rizado os juízes, mas nosso trabalho é sem-
pre o de defender a magistratura federal.        
 rJc – como será a atuação da ajufe na dis-
cussão dos temas importantes para a Jus-
tiça Federal e para os Juízes Federais no 
CJF?
eaB – A Ajufe tem auxiliado o CJF trazendo 
a realidade e o anseio dos juízes e desembar-
gadores federais, sempre com o objetivo de 
melhorar nossa estrutura e ter o reconheci-
mento dos nossos direitos. Precisaremos de 
uma grande mobilização dos juízes federais 
para que possamos sempre demonstrar com 
transparência a vontade da Justiça Federal 
para o Conselho da Justiça Federal.

CAPA

as eleições 
diretas para 
os trFs trarão 
maior diálogo e 
transparência 
para juízes e 
desembargadores”
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 luiS FeliPe SAloMão 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 

Superior Eleitoral

Presidente do Conselho Editorial

 MôniCA druMond 

Assessora no Superior Tribunal de Justiça

A resolução de disputas é um componente natu-
ral da interação humana. Todas as sociedades e 
grupos sociais (de famílias a nações) necessitam 

de fórmulas eficazes e justas para resolver suas dife-
renças. Essa é a assertiva de Colin Rule1 que ilustra a 
existência de registros detalhados dos processos de 
resolução de disputas na Suméria (1770 AC), em Roma 
(ano 1 DC) e na Inglaterra medieval (1440 DC)2. 

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) denunciam um congestionamento proces-
sual não razoável no âmbito do Poder Judiciário, cuja 
razão é atribuída, em grande medida, à cultura do 
demandismo, estimulada pelos custos do ajuizamento 
de ações judiciais, baixos, tomando-se como parâme-
tro o retorno obtido com o julgamento procedente da 
demanda.

Em contrapartida ao expressivo acionamento do 
Poder Judiciário, que prenuncia um futuro caótico, 
novos mecanismos para resolver litígios, diversos 
do processual, ganham relevância e anunciam um 
protagonismo, no mínimo, colaborativo, tais quais a 
negociação direta e as câmaras arbitrais de mediação 
e de conciliação – formas alternativas de resolução 
de conflito. 

Nesse panorama, as tecnologias de informação 
e comunicação evoluem em marcha exponencial e 
meios diferentes de solução de demandas, alternati-
vos ao judicial devem ser pensados, porque impres-
cindíveis à contenção do colapso do sistema jurídico
-processual e o “tradicional” sistema extrajudicial. 

Um passo adiante e percebe-se que os conflitos 
com origem nessas novas formas de relação propor-
cionadas pela evolução tecnológica demandam solu-
ção dotada do dinamismo característico das próprias 
relações que lhe dão vida. Esse é o cenário fecundo 
para o surgimento das plataformas online de nego-
ciação e solução de disputas. Essa, a tônica da ODR, 
online dispute resolution. 

É fato o impacto da tecnologia no deslocamento 
das fronteiras tradicionais, dando origem a novos 
tipos de disputas e a um grande número de conflitos, 
para muitos dos quais os caminhos tradicionais de 
solução não cumprem o papel de reparação.

Frente a esse panorama, é inevitável a invocação do 
estudo das premissas propagadas pela Análise Econô-
mica do Direito (AED), mormente o reconhecimento 
de que o acesso à Justiça não deve ser compreendido 
como mera garantia de provocação do Judiciário, e a 
constatação da crise do modelo processual brasileiro, 
evidenciada pela lentidão, excesso de trabalho das cor-
tes e o inflado mercado da advocacia, somados, ainda, 
à proposição de investigação dos benefícios socais e 
individuais da operação do sistema de Justiça, a par-
tir da utilização de método científico próprio de outra 
área do conhecimento, a Economia3.

A AED compreende que a garantia constitucional 
de acesso à Justiça deve harmonizar-se a uma presta-
ção jurisdicional que observa metas de ordem econô-
mica, com o escopo de diminuir os custos envolvidos 
na manutenção de um processo e as falhas nas deci-
sões judiciais.

Partindo do caráter subjetivo e individualista 
do conceito de justiça, a Escola de Chicago sugere a 

adoção do critério da eficiência econômica, 
entendido como um dos sentidos de justiça, 
que pode se expressar por práticas auto-
compositivas com menor custo social total 
em relação aos processos judiciais, haja vista 
o ganho em celeridade, redução de gastos e 
satisfação das partes, trilogia característica 
da eficiência.

Nesse passo, as ODR vão ao encontro da 
análise econômica, tendo em vista a proba-
bilidade da redução de custos e impressão 
de celeridade na solução da contenda, alcan-
çados por métodos inquestionavelmente 
simplificados, sem se descuidar, no entanto, 
da observância da ordem pública, do 
gerenciamento das assimetrias de poder e 
do atento controle das ambições de agentes 
privados, com acentuado repúdio às práti-
cas socialmente deletérias.  

Daniel Arbix4 enfatiza que as ODR são 
formas de solver litígios em que as tecnolo-
gias de informação não se limitam a subs-
tituir canais de comunicação tradicionais, 
mas agem como vetores, oferecendo às par-
tes ambiente e procedimentos ausentes nos 
mecanismos convencionais de resposta à 
lide, sendo “uma nova porta” para resolução 
das contendas.

Disputas que chegariam em massa aos 
tribunais passam a ser manipuladas por tec-
nologias substitutivas, que se valem de um 
agente imparcial, muitas vezes não humano, 
que orienta e propõe ações aos contentores 
com probabilidade alta de sucesso na reor-
ganização das interações.

Nos Estados Unidos, dado o reconheci-
mento da importância dos métodos online, 
foi criado o Centro Nacional de Tecnologia e 
Resolução de Disputas, que apoia e dá suporte 
ao desenvolvimento de aplicativos de tecno-
logia da informação, recursos institucionais 
e conhecimento teórico, para melhor com-
preensão e gerenciamento de conflitos5. 

No Brasil, a AB2L realiza periodica-
mente um mapeamento das legaltechs e 
lawtechs nacionais, gênero do qual as ODR 
são espécies, por meio de um procedimento 

MediAção e ArBitrAGeM MediAção e ArBitrAGeM

mÉtodos online de 
resolUÇão de litÍgios
Fragmentos de uma contribuição para eficiência do  
Poder Judiciário ajustada à análise econômica do direito
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nomeado Radar Lawtechs. Em sua versão 
4.0, realizada em 1/11/2018, o relatório apon-
tou a existência de mais de 120 empresas 
brasileiras (no mundo já são mais de 1.500, 
de acordo com o Angel List e o Crunch Base), 
das quais 17 oferecendo serviços de ODR. 

Há muito, o acesso à Justiça deixou de 
ser sinônimo de acesso ao Judiciário, com-
preendendo o acesso à ordem jurídica justa, 
que suplanta a cultura do litígio e da exces-
siva dependência do paternalismo estatal. 
Os métodos alternativos vão além da sim-
ples opção ao método adjudicativo, regra da 
jurisdição estatal. Constituem meio para ver-
dadeira pacificação social. No atual estágio, 
o acesso formal ao Poder Judiciário é insu-
ficiente e para ter potencial de ser justa, a 
solução do conflito deve caminhar no mesmo 
ritmo e pelos mesmos caminhos percorridos 
pela tecnologia e pela informação.

Fux e Bodart lecionam que “em uma con-
cepção tradicional, o acesso à Justiça é com-
preendido como garantia de expansão do 
sistema jurisdicional a todos que queiram 
litigar. (...) quanto mais pessoas litigando 

que os recursos consumidos na operação do sistema 
de Justiça”7.

A saudosa Ada Pelegrini Grinover ensinava que 
a crise da Justiça, representada especialmente por 
sua inacessibilidade, lentidão e custo, põe imediata-
mente em destaque o primeiro objetivo almejado pelo 
renascer da conciliação extrajudicial: a racionalização 
na distribuição da Justiça, com a subsequente deso-
bstrução dos tribunais, pela atribuição da solução de 
certas controvérsias a instrumentos institucionaliza-
dos de conciliação, ainda que facultativos. 

Nesse contexto, entre as inovações na forma de 
tratamento dos conflitos no Brasil, destaca-se a já 
antiga Lei 9.099/1995, a Lei 9.958/2000, que insti-
tuiu as comissões de conciliação prévia na Justiça 
do Trabalho, a Lei nº 9.307/1996 (Lei da Arbitragem) 
e políticas públicas realizadas pelo CNJ. Dentre elas 
sobressai a Resolução 125/2010, que dispõe sobre a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado 
dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judi-
ciário, e consagra mecanismos alternativos para a 
solução de conflitos (conciliação, mediação e arbitra-
gem), em consonância com a legislação de regência 
dos institutos.

Mecanismos de ODR eficientes podem ser termi-
nantes para os órgãos judiciais, dando vazão a uma 
pluralidade de demandas similares cuja equação por 
formas tradicionais de resolução de disputas não 
seria possível, despontando-se como eficiente modo 
de viabilizar o acesso à Justiça.

“As consensualidades tornaram-se decisivas 
para as democracias contemporâneas, pois contri-
buem para aprimorar a governabilidade (eficiência); 
propiciam mais freios contra o abuso (legalidade); 
garantem a atenção a todos os interesses (justiça); 
proporcionam decisão mais sábia e prudentemente 
(legitimidade); desenvolvem a responsabilidade das 
pessoas (civismo); e tornam os comandos estatais 
mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem)”8. 

A resolução online de conflitos tem grande poten-
cial para coadjuvar o cumprimento das expectativas 
geradas pela terceira onda de acesso à Justiça, cuja 
compreensão é a de que para cada tipo de conflito 
existe um meio adequado de solução. A elaboração 
comprometida e a difusão dos métodos de ODR ser-
virão à eficiência da Justiça, com aumento da pacifi-
cação social, reduzindo a judicialização a patamares 

em juízo, melhor, porquanto o Judiciário poderia dis-
tinguir entre as pretensões fundadas e as infundadas, 
tutelando o direito dos que precisam”. Todavia, adver-
tem que a Análise Econômica do Direito rompe com 
essa lógica. “Antes de perquirir sobre os obstáculos 
ao acesso à Justiça, propõe-se analisar quando a liti-
gância civil é socialmente benéfica e quando impacta 
negativamente a comunidade”6.

Os autores salientam que Steven Shavell destaca 
a existência de uma divergência fundamental entre 
o interesse público e o interesse privado na utiliza-
ção do sistema de Justiça. Para o professor ameri-
cano “a administração da Justiça gera diversos custos 
sociais: as partes contratam advogados (mão de obra 
que poderia ser utilizada em outras tarefas produti-
vas), perdem tempo e investem recursos na produção 
de provas; o Estado, por sua vez, utiliza o dinheiro do 
contribuinte para financiar o Judiciário, deslocando 
recursos que poderiam ser empregados em áreas 
estratégicas, como saúde, educação e segurança 
pública. É necessário justificar todo esse dispêndio 
com benefícios à sociedade que sejam superiores. Isso 
significa que sob uma perspectiva social, a litigância 
apenas é positiva quando os benefícios da mudança 
de comportamento pelos indivíduos forem maiores 

razoáveis, que viabilizem a prestação qualitativa da 
jurisdição.

A tecnologia está transformando o cenário das dis-
putas. O “conflito é uma indústria em crescimento”9 e 
os atores desse drama são as transações e os relacio-
namentos derivados da interação físico/virtual. Esse 
cenário novo requer novos processos de prevenção e 
resolução de disputas. A forma como pensamos e faze-
mos as coisas, hoje, exige uma abordagem de solução 
que expresse uma nova mentalidade de composição: 
o aprimoramento das formas já instituídas, somado a 
ferramentas e técnicas inovadoras, com suposições e 
valores também diversos.

O sistema tradicional de resolução de demandas 
capitaneado pelo Poder Judiciário se vale de metodo-
logia que se limita pelo espaço, pelo tempo, por abor-
dagens conceituais, psicológicas e profissionais que 
tornaram limitada a capacidade de resolver disputas, 
acomodar valores e gerar legitimidade institucional. 
É chegada a hora de compreender que a mesma ino-
vação que colaborou para o expressivo crescimento 
dos litígios pode ser a chave para o desafio do trata-
mento desses litígios. 
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Fake news, liBerdade de 
exPressão e democracia

oPinião

 MArCuS ViníCiuS FurtAdo Coêlho 

Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB 

Membro do Conselho Editorial

A palavra fake tornou-se popular no uso cotidiano 
no País e, nos últimos anos, ao ser acompa-
nhada pelo substantivo news, o termo resul-

tante passou a designar as notícias falsas veiculadas 
por meios de comunicação – principalmente na Inter-
net. A assimilação do termo e da prática da ampla dis-
seminação das chamadas fake news acendeu um alerta 
na sociedade. Isso porque os debates sobre a liberdade 
de expressão e da imprensa ganharam contornos dra-
máticos à medida que as informações que desinfor-
mam passaram a impactar a opinião pública de forma 
efetiva, além de afetar a democracia.

O conhecimento da realidade é o que permite à 
população formular opiniões sobre o funcionamento 
das instituições e a atuação de governos eleitos demo-
craticamente. Mas o caráter disruptivo das novas 
tecnologias proporcionou, além de inúmeras possibi-
lidades de benefícios, uma série de ameaças. Enfren-
tar falsos perfis e informações nas redes é um dever 
da sociedade na busca para proteger a democracia e 
garantir a liberdade.

As tecnologias permitem espalhar opiniões com 
facilidade e rapidez, mas muitas vezes essas ações são 
planejadas com o intuito de alcançar objetivos não 
republicanos. É importante ressaltar que não se deve 
considerar necessariamente a opinião pública digital 
como real. As hashtags no Twitter não representam 
o universo, e sim uma pequena parte. Todos devem 
estar cientes disso, mas o impacto desse fenômeno é a 
degradação do debate político, com visões distorcidas 
da realidade.

tenção das fake news for delegada apenas às 
empresas, estaríamos dando a elas um poder 
verdadeiramente preocupante, uma vez que 
as plataformas estariam executando tarefas 
de Estado, ou até de órgãos de Segurança. 
Portanto, é preciso regular de forma eficiente 
as ações para garantir liberdades que fortale-
çam e protejam os Poderes constituídos. 

A utilização de robôs fere ainda o preceito 
constitucional fundamental que veda o ano-
nimato no exercício da liberdade de expres-
são, como previsto no Art. 5º da Constituição 
Federal. O uso de perfis falsos ou de apelidos 
para a disseminação de falsidades, com a 
franca utilização de serviços automatizados, 
estimula atos irresponsáveis. A Constituição 
prevê a responsabilização por danos para 
garantir o exercício de reparação em casos 
de ataques ou excessos.

No contexto da atual pandemia de covid-
19, as fake news representam ainda um 
elevado risco à saúde da população. Infor-
mações falsas fazem aumentar o pânico e 
podem tornar as medidas governamentais 
sanitárias ineficazes na luta contra a doença. 
A melhor maneira de combatê-las é incenti-
var e garantir que todas as pessoas tenham 
acesso a notícias confiáveis.

É preciso união e articulação entre os 
governos, empresas e sociedade civil, além da 
conscientização. É dever de todos a exigência 
para que o Estado e as instituições utilizem 
mecanismos constitucionais para não 
permitir campanhas pelo fim da democracia 
ou que ataquem poderes estabelecidos. Diante 
da desinformação, não podemos cair em ina-
ção. A saúde da democracia, da política e de 
todos os brasileiros depende disso.

São vários os exemplos de como essas 
“notícias” influenciam o campo político. 
Desde as suspeitas da influência no voto 
dos norte-americanos em suas últimas elei-
ções, ao referendo do Brexit, no Reino Unido. 
No Brasil, o Projeto de Lei debatido no fim 
de junho pela Comissão Nacional Mista de 
Inquérito das Fake News teve o objetivo de 
mitigar os impactos das redes de distribui-
ção de conteúdos falsos e até a responsabili-
zação penal de culpados.

A disseminação de informações falsas 
e de ataques à democracia não está ampa-
rada pelo direito à liberdade de expressão, 
estabelecido no Art. 5º da Constituição e 
um dos valores mais preciosos do Estado 
Democrático de Direito. Essa liberdade 
também é sujeita, como todos os demais 
valores e direitos, aos limites estabelecidos 
pela Constituição Federal de 1988. Tanto a 
liberdade de expressão quanto a de informar 
em nada tem a ver com mentiras ou ataques 
– elementos que ofendem as liberdades de 
outros indivíduos ou grupos e colocam em 
risco a própria democracia.

Falsas referências e informações preju-
dicam a verdadeira discussão democrática, e 
cabe às instituições assumirem a responsabi-
lidade para a redução do potencial de ameaça 
das fake news. Se a responsabilidade de con-
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“É nas crises qUe ProdUZimos 
as melhores solUÇões”
Live do Instituto JC com o Globo promove discussão  
sobre o papel do Judiciário na retomada da economia

ConVerSA CoM o JudiCiÁrio

 dA redAção 

Fixar entendimentos jurídicos para tornar mais 
previsível o julgamento das demandas rela-
cionadas à pandemia de covid-19, bem como 

estimular a consensualidade para impedir a judicia-
lização excessiva e otimizar o relacionamento social 
e entre empresas. Estas são as principais tarefas do 
Poder Judiciário no esforço conjunto para preservar 
as empresas nacionais e atrair investimentos exter-
nos no pós-pandemia, considerados fundamentais à 
retomada do desenvolvimento econômico do País. Foi 
o que disseram os participantes da live “A importância 
do Judiciário na retomada da economia”. 

Realizado em 29/6 pelo Instituto Justiça & Cida-
dania em parceria com O Globo, o evento digital teve 
mais de 100 mil visualizações apenas nas primeiras 

24 horas após sua realização. 
A live contou com a participação do 

Presidente eleito do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), Ministro Luiz Fux, do Presidente 
da Câmara, Deputado Federal Rodrigo Maia, 
do Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Luis Felipe Salomão, e do Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade. Participaram ainda o Pre-
sidente da Comissão Nacional de Estudos 
Constitucionais da OAB e ex-Presidente da 
Ordem, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, e 
o conselheiro da CNI e ex-Senador Armando 
Monteiro Neto. 

A live faz parte do projeto Conversa com o Judici-
ário, iniciativa da Revista JC, que promove discussões 
sobre temas jurídicos controversos entre magistrados, 
juristas e diferentes setores econômicos. A mediação 
dessa edição do projeto coube ao Presidente do Insti-
tuto Justiça & Cidadania, Tiago Salles, e à colunista de 
O Globo News Flávia Oliveira.

gargalo – Para o Deputado Federal Rodrigo Maia, 
que abriu o debate, o principal desafio do momento é 
articular os três Poderes junto aos setores econômicos 
e às instituições financeiras para criar as condições 
necessárias à retomada. Embora confiante de que o 
Legislativo e o Judiciário farão suas partes para redu-
zir os danos da crise, votando projetos para aprimorar 
a legislação e adequando o tratamento dos litígios, ele 
disse estar pessimista em relação ao segundo semes-
tre, principalmente devido à não regulamentação das 
novas linhas de crédito pelo Governo. 

“Os bancos têm renovado crédito, mas para a 
pequena, média e microempresa tem chegado pouco 
dinheiro. Se não chegar, teremos uma queda na eco-
nomia maior do que a projetada hoje pelos economis-
tas. O que vai gerar, é claro, um volume muito maior 
de demandas no Judiciário no segundo momento”, afir-
mou Maia.     

Plataforma digital – Para o Ministro Luiz Fux, o 
Supremo Tribunal Federal precisa ser provocado – por 
meio de instrumentos como os incidentes de assunção 
de competência (IAC) ou os institutos de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR) – para fixar teses jurídi-
cas, relacionadas aos problemas econômicos trazidos 
pela pandemia, que passem a ser obedecidas por todos 
os tribunais brasileiros. 

Em paralelo, Fux disse acreditar que a grande 
solução para reduzir a judicialização no período pós
-pandemia será lançar mão de instrumentos jurídicos 
que aumentem o nível de consensualidade. “A única 
coisa que vou adiantar, para não esvaziar o script do 
meu discurso de posse, é que vamos ter plataformas 
de inteligência artificial para a solução dos conflitos 
intersubjetivos. (...)  A solução será consensual, será 
mais barata e permitirá, na visão otimista que tenho, 
a retomada da economia, porque esses instrumentos, 
sendo difundidos como eficientes para alhures, para os 
estrangeiros, vão efetivamente atrair investimentos. 

Porque a maior preocupação dos investido-
res estrangeiros não é outra senão a segu-
rança jurídica”, disse o magistrado, que vai 
assumir em setembro a Presidência do STF. 

recuperação judicial – Sobre a previ-
são de um grande aumento do número de 
pedidos de falência e recuperação judicial de 
empresas, o Ministro do STJ Luis Felipe Salo-
mão disse que o Poder Judiciário, em conso-
nância com as melhores prática mundiais, 
vai procurar promover a manutenção das 
empresas e das relações negociais, por seu 
potencial de geração de empregos e riquezas.  

O magistrado anunciou que outra contri-
buição do Judiciário será entregar ao Presi-
dente da Câmara dos Deputados (o que ocor-
reu no mesmo dia, leia na página 30) estudo 
de impacto legislativo do Projeto de Lei (PL 
nº 6.229/2005), em tramitação na Casa, que 
propõe a reforma da Lei de Recuperação 
Judicial e Falências. Segundo o Ministro 
Salomão, o PL traz pontos muito positivos, 
como estabelecer a possibilidade de negocia-
ção individualizada do passivo tributário e a 
possibilidade da realização de novos investi-
mentos nas empresas em recuperação, além 
de tratar das falências transnacionais. 

Panorama da indústria – Segundo o Pre-
sidente da CNI, Robson Andrade, a indústria 
nacional hoje opera com cerca de 60% de 
ociosidade, com exceção das fábricas que for-
necem itens considerados essenciais. Dentre 
os setores com maiores dificuldades estão 
os fabricantes de eletrodomésticos, móveis 
e vestuário. Ele concorda com a necessidade 
da fixação de precedentes para o tratamento 
da crise pelos tribunais superiores e uma 
maior articulação entre os entes federados, 
pois a falta de uniformidade no tratamento 
da crise estaria dificultando o trabalho das 
empresas com atuação em âmbito nacional. 

Andrade elogiou o auxílio emergencial 
aprovado pelo Congresso e as Medidas Pro-
visórias editadas pelo Governo, que seriam 
responsáveis pela manutenção de patamares 
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mínimos de emprego e renda. No entanto, criticou o 
fato das propostas de liberação de crédito no Governo 
não estarem se concretizando. “Dos R$ 40 bilhões colo-
cados à disposição pelo Governo, apenas R$ 3 bilhões 
foram liberados. Os números são grandes, mas não 
estão chegando na ponta”, criticou o industrial. Ele 
espera, contudo, que a regulamentação até o final do 
mês do fundo garantidor de créditos, integrado pelo 
Tesouro Nacional, dê as garantias mínimas necessá-
rias para que os bancos possam oferecer novas linhas 
de financiamento. 

O Presidente da CNI defendeu ainda a reforma 
da Lei de Recuperação Judicial e Falências para que a 
legislação possa, de fato, oferecer condições ao retorno 
das atividades das empresas em dificuldades. Criar um 
ambiente de maior segurança jurídica, no seu enten-
der, também será fundamental para a captação dos 
investimentos necessários à retomada. “Os investi-
dores brasileiros vão estar com poucos recursos e em 
uma situação de estrema dificuldade. (...) Por outro 
lado, os investidores estrangeiros, que ainda têm mui-
tos fundos, buscando boas oportunidades de negócios, 
quando olham o Brasil percebem que temos muita 
insegurança jurídica. É o grande problema dos inves-
timentos no Brasil, algo que extrapola qualquer possi-
bilidade de aumento da atividade industrial”, afirmou 
Robson Andrade. 

Saída pelo crescimento – Armando Monteiro Neto, 
que foi presidente da CNI por dois mandatos consecu-
tivos, disse ver o cenário das empresas nacionais com 
imensa preocupação. Para ele, a situação se agrava pela 
alta relação da dívida interna sobre o Produto Interno 
Bruto, pela rigidez dos gastos públicos e pela já elevada 
carga tributária, que impede a superação da crise por 
meio da criação de novos impostos. 

“A saída virá do crescimento, pela ampliação das 
receitas tributárias e pela elevação dos níveis de inves-
timento na economia brasileira. O Poder Judiciário 
tem um papel fundamental porque nessa saída da crise 
o Brasil precisará criticamente dos investidores exter-
nos privados. Na área de infraestrutura o País tem uma 
infinidade de projetos que são atrativos dada as carac-
terísticas do nosso mercado. Essa atratividade natural, 
tendo em vista as dimensões da economia brasileira, 

vai exigir fundamentalmente segurança jurí-
dica e um ambiente macroeconômico equili-
brado”, avaliou Monteiro Neto.  

respeito à boa fé – Para o ex-presidente 
da OAB Marcus Vinícius Furtado Coêlho a 
contribuição da advocacia à retomada será 
acelerar a mudança cultural que exige do 
advogado o estímulo à negociação e à conci-
liação. Nesse sentido, ele cobrou que as deci-
sões do Judiciário prestigiem de forma mais 
clara os acordos. “Percebemos que ainda exis-
tem discussões sobre a validade dos acordos 
coletivos entre sindicatos de trabalhadores 
e empregadores. Ora, se a Constituição da 
República prevê o acordo coletivo de trabalho 
como uma saída e se nós queremos construir 
a cultura da conciliação, como ainda temos 
essa discussão?”, exemplificou Coêlho.  

Para ele, é preciso constituir um sistema 
em que os profissionais do Direito e os juris-
dicionados saibam de antemão qual será o 
Direito a ser aplicado. “É preciso haver esse 
recado pedagógico ao jurisdicionado, de 
que se ele se comportar de acordo com as 
leis do País e de acordo com a interpretação 
das leis do País dada pelos tribunais naquele 
momento, sua boa fé terá que ser respeitada. 
Essa é a segurança jurídica que se busca”, 
finalizou o constitucionalista. 

vocação nacional – “É nas crises que 
produzimos as melhores soluções. Mesmo 
nos momentos mais difíceis, no caso do 
Judiciário e do setor privado, nos adaptamos 
rapidamente e continuamos a produzir. Todo 
mundo se readaptou na medida das difi-
culdades e conseguimos conduzir até aqui 
com a perspectiva de melhores momentos, 
a partir da adequação das políticas públicas 
e privadas, para que nós possamos retomar 
a vocação brasileira de produzir e ascender, 
como sempre fizemos e vamos continuar 
fazendo”, disse o Ministro Luis Felipe Salo-
mão, fechando o evento com uma nota de 
esperança.

ConVerSA CoM o JudiCiÁrio

BrunA doS SAntoS CoStA rodriGueS 

Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará (TJCE)

O Brasil vive um triste momento histórico, na 
verdade, o mundo vive. As notícias nos jornais 
que outrora remontavam a eventos públicos 

com a presença de várias pessoas e outros assuntos 
de interesse da sociedade brasileira, mesmo em meio a 
mais grave, senão maior pandemia mundial, cederam 
espaço para discussão de um velho tema, conhecido 
daqueles que o vivem cotidianamente, até que incons-
cientemente, a despeito de ser ignorado por muitos.

Falo aqui claramente e abertamente sobre o 
racismo, fenômeno social que passou a ser destrin-

chado e exposto com maior enfoque após a 
morte do norte-americano George Floyd no 
último dia 25/5, em Minneapolis, Minnesota, 
Estados Unidos.

Os olhos do mundo se voltaram com 
tristeza e compaixão sobre a vida daquele 
que em seu último suspiro antagonica-
mente sussurrou “não consigo respirar”. 
Essa frase inundou as multidões, soou com 
um grito que ecoou para extremos geográ-
ficos, alcançou lugares inimagináveis, até 

soBre racismo e sexismo  
no JUdiciário
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Acredito, sinceramente, que esta difi-
culdade decorre da baixa representativi-
dade de mulheres em cargos de direção, 
chefia e assessoramento nas cúpulas dire-
tivas dos Tribunais de Justiça e cortes 
superiores, fato que não decorre de con-
duta específica e voltada a este fim, mas 
que não conta, também, com conduta vol-
tada ao fim oposto.

Tal qual o racismo estrutural, o 
machismo institucional e estrutural afeta 
a própria representatividade plural e 
necessária ao Poder Judiciário em todas as 
esferas de atuação. É preciso que mulhe-
res alcancem patamares de presidentes 
de tribunais estaduais, cortes superiores, 
assessoramento à presidência do tribunal, 
corregedoria, conselho da magistratura, 
escolas da magistratura. É preciso vê-las. 
É preciso representá-las.

Se esta luta é árdua para as mulheres 
brancas, o que podemos dizer das mulhe-
res negras que padecem de múltipla dis-
criminação. A tarefa é ainda mais desafia-
dora. Inicia na própria inexpressividade 
destas nas cortes de Justiça, em razão 
do acesso à carreira pelas questões tra-
tadas alhures e como um círculo vicioso, 
redunda na ascensão profissional e abs-
tinência praticamente total da sua pre-
sença nos tribunais superiores e cortes 
de Justiça.

O contexto histórico de Estado escra-
vocrata reticente na abolição e efetivo 
bem estar dos negros após o festejado 13 
de maio de 1888 – fruto de incansável luta 
do movimento negro e não de ato exclu-
sivamente volitivo, espontâneo e volun-
tário da Princesa Isabel – se concretiza, 
até hoje, 132 anos pós Lei Áurea. Os dados 
não metem. As mulheres negras segundo 
censo judiciário de 2018 representam 
cerca de 2% da magistratura brasileira 
no cenário dos 38% ocupados pelo gênero 
feminino.

O resultado decorre de um tratamento 
desigual conferido às mulheres negras 

muito antes do ingresso na carreira da magis-
tratura. Exsurge de verdadeira intersecção social 
opressiva entre raça, classe, gênero que são abaliza-
das conjuntamente, sem qualquer prevalência entre 
uma e outra, o que denota a difícil missão daquelas 
que ousam fazer parte deste inexpressivo percen-
tual. Isso porque, agrega-se ao sexismo já exposto, o 
racismo agressivo, o mesmo que culminou na morte 
de George Floyd, a discriminação e outros entraves 
sociais.

A professora da Universidade da Califórnia em 
Los Angeles (UCLA) Kimberlé Crenshaw, citada por 
Raíza Feitosa Gomes1, afirma que a “ interseccio-
nalidade trata especificamente da forma pela qual 
o racismo, patriarcalismo, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios criam desigualda-
des básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras”. É disto que 
estamos falando, de fatores múltiplos que quando 
interligados causam uma explosão de dificuldades 
e contraposições a serem superadas e que, por con-
seguinte, influem diretamente no perfil da nossa 
magistratura, masculina e branca, contraposto aos 
dados censoriais da população brasileira majorita-
riamente feminina e negra.

Uma questão foi levantada, passa a ser discutida nas 
grandes academias e no próprio Poder Judiciário. Esta-
mos diante de um avivamento histórico pela mudança, 
pelo efetivo fim da interseccionalidade. A solução, para 
tanto, está no ataque. No ataque coordenado e inteli-
gente de brancos, pretos, homens e mulheres. É pre-
ciso reconhecer que a ausência de representatividade 
é um problema institucional, histórico e arraigado 
que deve ser sucumbido. O prognóstico é inafastá-
vel. Estratégias institucionais devem ser pensada em 
âmbito nacional e apenas deste modo alcançaremos a 
verdadeira isonomia, pilar matriz para o Estado Demo-
crático do Direito.

nota

1 “Cadê a Juíza – Travessias de magistradas negras no Judiciário 
brasileiro”, Editora Lumens Juris, 2020.

então. Todos querem o fim da desigualdade racial, 
brancos e negros vão às ruas com uma só voz, na 
linha daquilo que era aclamado por um dos maio-
res ativistas sobre direito civis, Martin Luther King 
(1929-1968): “Black Lives Matter”.

Eu, como mulher negra, confesso que não tive 
coragem para assistir a cena criminosa em sua inte-
gralidade. Fiquei nauseada, impactada com a vida 
humana sendo ali tratada como a de um animal, mas 
o assunto, o resultado em si, confesso, não me trouxe 
espanto, porque sei que vivemos em uma sociedade 
racista e não é preciso assistir à lamentável morte de 
um homem negro para chegar a esta conclusão.

A conclusão se extrai de uma questão de pele. É no 
cotidiano, entre olhares, gestos, elogios mascarados 
de tom diminuto da cor da pele preta – “você é uma 
negra, com traços brancos, é linda, ah mas você não é 
tão escura assim” (...) – que se vive e revive todos os 
dias a chaga social que não pode ser ignorada.

Por muito tempo pensei que tal situação fosse 
aliada à questão socioeconômica. Nascida e criada na 
Zona Leste de São Paulo, uma das regiões mais pobres 
da cidade mais rica do País, a esperança de que este 
dissabor não se repetisse dormitava no êxito na ascen-
são de classe social. 

Sobreveio então, após anos de muitos estudos, abdi-
cações e escolhas entre compras de livros e quaisquer 
outras distrações rotineiras, de uma jovem na casa dos 
seus 20 e poucos anos, a tão sonhada toga. E ela veio 
com o esplendor digno do seu mister, com a emoção e 
beleza condizente com a sua importância.

Fui investida no cargo de juíza substituta do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual tenho a 
honra de compor e lutar com meus pares para a solidi-
ficação da prestação jurisdicional. Muitos anseios que 
acompanhavam a tão almejada investidura no cargo 
de juíza foram alcançados e sou grata à Deus, por isso. 
No entanto, teve um que ficou ali, inquieto, inarredá-
vel: a convivência cotidiana com as mazelas do racismo 
enraizado e encartado na nossa sociedade.

No desempenho da judicatura, entre uma audiência 
e outra, sentenças e decisões prolatadas, outro mal de 
igual relevância passou a ser ainda mais escancarado. 
O sexismo. Aqui, diferente do racismo, eu me espantei.

O racismo, seja explícito – o que de fato, nos dias 
de hoje é muito raro – ou seja implícito, se materializa 
nas esferas de poder de modo estrutural, com a ausên-

cia ou quase nenhuma presença de negros 
ou negras nesses espaços, o que causa a 
chamada crise de representatividade para o 
povo negro. São poucos os jovens negros que 
quando indagados qual profissão desejam 
seguir apontam juiz, promotor de Justiça, 
médico ou engenheiro civil como referência 
a ser seguida. Lado outro, a representativi-
dade na classe artística e/ou futebolística é 
inegável. “Eu quero ser jogador de futebol, 
cantor, modelo, atriz” é o anseio dos jovens 
negros.

As respostas, ao contrário do que alguns 
dizem, não se dão porque o negro é pregui-
çoso e não gosta de estudar. Na verdade, são 
porque o negro não se vê refletido nestes 
lugares sociais de poder e não há efetiva polí-
tica pública para tanto. É difícil se projetar 
para algo que é totalmente abstrato e fora do 
seu cenário social.

Agora o sexismo, este sim, diferente-
mente do racismo se dá de modo explícito 
e, também, ainda que involuntariamente 
por meio institucional e estrutural. Há de 
fato certa dificuldade no reconhecimento 
do poder estar nas mãos de uma pessoa do 
gênero feminino. As colegas juízas que acom-
panham a leitura, assim como outras que 
exercem cargos nas escalas de poder, com 
certeza se espelham nesta situação. Não são 
raras as vezes em que as partes, testemunhas 
ou até mesmo advogados relutam em se sub-
meter à autoridade feminina em uma sala de 
audiência, sessão plenária do júri ou outros 
atos processuais.

Estas situações, com o passar do tempo 
são internalizadas. A mulher juíza identifica 
como se portar e como enfrentar os desres-
peitos para com sua autoridade, de estar no 
centro de uma relação social estruturada 
para que as mulheres ali não estejam. Mas 
não é uma tarefa fácil. É cansativo, enfado-
nho e desgastante diuturnamente ter a inte-
ligência emocional para reforçar que tem 
atributos e razões técnicas para estar ali, 
não obstaculizados pela sua condição de sexo 
“mais frágil”.
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sUgestões de Um  
leitor voraZ
os livros de escrivaninha e cabeceira do  
Ministro do StJ ricardo Villas Bôas Cueva

 dA redAção 

revista Justiça & cidadana – Quais livros o 
senhor está lendo ou acabou de ler?
ricardo villas Bôas cueva – A quarentena 
tem aumentado a quantidade de trabalho, 
não apenas na atividade judicante, mas tam-
bém na preparação de artigos sobre ques-
tões de Direito Privado, compliance, inteli-
gência artificial, combate à desinformação, 
dentre outros temas. Para isso, tenho lido e 
consultado artigos que compõem obras cole-
tivas, dentre elas: “Compliance: perspectivas 
e desafios dos programas de conformidade”, 
coordenado por Ana Frazão e por mim (Belo 
Horizonte, Fórum, 2018); “Fake news e regu-
lação”, coordenado por Georges Abboud, Nel-
son Nery Jr. e Ricardo Campos (São Paulo, 
RT, 2018); “Lei de liberdade econômica e seus 
impactos no Direito brasileiro”, coordenado 
por Ana Frazão, Luis Felipe Salomão e por 
mim (São Paulo, RT, 2020); e “Inteligência 
artificial e Direito Processual: os impactos 
da virada tecnológica no Direito Processual”,  
coordenado por Dierle Nunes, Paulo Henri-
que dos Santos Lucon e Erik Navarro Wolkart 
(Salvador, Jus Podium, 2020).

Ainda na área jurídica, tenho compulsado 
livros instigantes, como “Justice digitale”, 
de Antoine Garapon e Jean Lassègue (Paris, 
PUF, 2018); “La justice prédictive” (Archives de 
philosophie du Droit, tome 60, Paris, Dalloz, 
2018); “Fundamentos de Direito Digital”, de 
Marcel Leonardi (São Paulo, RT, 2019); “Pro-

rJc – de que forma eles conversam com o momento 
atual?
rvBc – O livro de Jorge Caldeira, assim como sua 
clássica biografia de Mauá, permite entender melhor 
o Brasil. Aqui se lê um fascinante estudo sobre a for-
mação do País, com base em novas informações, nova 
metodologia e um ponto de vista original. A obra de Ruy 
Castro, como sempre muito bem pesquisada e escrita 
com elegância, traça um retrato riquíssimo da então 
capital do País há um século, com cuidadosas descri-
ções e análises das personalidades, das obras e dos 
temas que marcaram a vida cultural da época e até hoje 
ecoam nos debates atuais. A biografia de Rondon des-
taca sua trajetória excepcional e sua importância para 
a formação do Brasil moderno como explorador, cien-
tista, indigenista e militar que continua a ser exemplo 
de humanismo e de visão de estadista para as gerações 
atuais. Já a biografia de Keynes traça a evolução de 
suas ideias no entre-guerras e permite vislumbrar a 
importância de seu legado intelectual para as discus-
sões contemporâneas sobre os modelos econômicos 
pós-keynesianos e suas possíveis transformações.

As obras “Justice digitale” e “La justice prédictive” 
desenham cenários provocadores sobre a crescente 
relevância dos instrumentos de inteligência artificial 
na atividade jurisdicional, sobretudo dos algoritmos 
criados para mimetizar a produção de normas indivi-
duais concretas a partir da análise de padrões encon-
trados em enormes quantidades de casos julgados no 
passado. Nesse sentido, os modelos de justiça preditiva 
não são aptos a prever resultados, mas apenas a definir 
previamente as possíveis alternativas para uma deci-
são razoável, isonômica e adequada à jurisprudência. 
É claro que a segurança jurídica e a democratização 
do acesso aos sistemas de justiça que adviriam des-
sas novas ferramentas, em princípio vantajosas para 
a realização da justiça, podem também implicar uma 
perda da função criadora da jurisdição e uma rendição 
a vieses cognitivos embutidos nos algoritmos, o que só 
pode ser visto negativamente. Há, por certo, muitos 
outros trabalhos que tratam criticamente do tema, sob 
as mais variadas perspectivas, mas estes dois oferecem 
um panorama propício ao necessário debate sobre as 
escolhas que devemos fazer.

rJc – Qual o senhor recomendaria para os estudan-
tes de Direito que pretendem se tornar juízes? Por 
quê?
rvBc – Além dos trabalhos de dogmática jurídica, que 
procuram enunciar de modo coerente e sistemático os 
conteúdos normativos originados das principais fon-
tes de direito, é preciso ler sempre teoria geral e filo-
sofia do Direito. As obras de Kelsen (“Teoria pura do 
Direito”), Hart (“O conceito de Direito”), Bobbio (“Teo-
ria do ordenamento jurídico”), Dworkin (“Levando 
os direitos a sério”), Alexy (“Teoria da argumentação 
jurídica”), Habermas (“Entre facticidade e validade”) e 
Teubner (“Fragmentos constitucionais”), por exemplo, 
estimulam o pensamento crítico e descortinam uma 
perspectiva diferente daquela com a qual nos defron-
tamos no dia a dia. A história do Direito também é 
importante para criar um diálogo do momento atual 
com a permanente modificação das formas jurídicas e 
das soluções para os problemas vividos em cada época.

RJC – Alguma sugestão de literatura fora do Direito?
rvBc – A poesia é sempre uma fonte de alegria. É 
bom reler Fernando Pessoa, Carlos Drummond de 
Andrade, Vinícius de Moraes, João Cabral de Mello 
Neto, Sophia de Mello Breyner Andresen, entre tan-
tos outros inspirados poetas. Ler e reler romances 
também é um modo de manter acesa a imaginação. 
Machado de Assis (“Memórias póstumas de Brás 
Cubas”), Thomas Mann (“A montanha mágica”), Philip 
Roth (“O avesso da vida”) e João Ubaldo Ribeiro (“Viva 
o povo brasileiro”) são alguns de meus romancistas 
favoritos, sem esquecer de grandes autores de assim 
chamados romances policiais, como Rubem Fonseca, 
Luiz Alfredo Garcia-Roza, Manuel Vásquez Montalbán 
e Andrea Camilleri, entre muitos.

teção de dados pessoais: as funções e os limites do con-
sentimento”, de Bruno Bioni (Rio de Janeiro, Forense, 
2019); “Les grandes notions du Droit Privé”, de Judith 
Rochfeld (Paris, PUF, 2017), “Dire le Droit, faire Justice”, 
de François Ost (Bruxelas, Bruylant, 2012); “Le théatre 
juridique: une historire de la construction du Droit”, de 
Jacques Krynen (Paris, Gallimard, 2018); e “Pluralismo 
jurídico e Direito democrático: prospetivas do Direito 
no Século XXI”, de Antonio Manuel Hespanha (Coim-
bra, Almedina, 2019).

Se os livros acima permitem formar uma imagem 
de minha mesa de trabalho, sem contudo revelar o 
conteúdo das estantes recheadas de trabalhos de dog-
mática jurídica, tão úteis para a atividade jurisdicional, 
os que vêm a seguir são lidos por prazer e sem pressa, 
longe da escrivaninha: “História da riqueza no Brasil”, 
de Jorge Caldeira (Rio de Janeiro, Estação Brasil, 2017); 
“Metrópole à beira-mar: o Rio moderno dos 20”, de Ruy 
Castro (São Paulo, Companhia das Letras, 2019); “Ron-
don: uma biografia”, de Larry Rohter (Rio de Janeiro, 
Objetiva, 2019) e “The Price of peace: money, democracy, 
and the life of John Maynard Keynes”, de Zachary Carter 
(Nova Iorque, Random House, 2020).
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reForma da lei de 
recUPeraÇão em 
oUtro Patamar
Gt formado pelo Instituto Justiça & Cidadania 
entregou análise de impacto legislativo aos 
relatores da matéria no Congresso

eM FoCo

  dA redAção 

O Presidente da Câmara, Deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), recebeu em 29/6 a análise de 
impacto legislativo (AIL) do Projeto de Lei (PL 

nº 6.229/2005), que tramita em regime de urgência no 
Congresso Nacional para promover a reforma da Lei de 
Recuperação e Falências (Lei nº 11.101/2005). A entrega 
foi feita pelos coordenadores do grupo de trabalho (GT) 
que reuniu algumas das maiores autoridades nacionais 
no assunto, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Luis Felipe Salomão e o advogado processualista 
Flávio Galdino. 

Com uma série de recomendações para o aperfeiço-
amento do PL, a AIL também foi entregue aos relatores 
da matéria na Câmara e no Senado, respectivamente 
o Deputado Federal Hugo Leal (PSD-RJ) e a Senadora 
Simone Tebet (MDB-MS). 

“Mais de 80 projetos tramitam no Congresso para 
alterar a legislação vigente, considerada insuficiente 
para lidar com a atual situação das empresas em recu-
peração judicial, extrajudicial ou que tenham decre-
tado falência. Era preciso consolidar todas essas suges-
tões e o PL nº 6.229/2005 cumpre esse papel. Contudo, 
não havia clareza sobre o alcance das propostas. Agora, 
com a AIL, os deputados e senadores terão condições 
de melhor avaliar seus diversos impactos”, comentou o 
Ministro do STJ Luis Felipe Salomão. 

“O objetivo é verificar o potencial da proposição 
legal produzir os efeitos pretendidos, assim como se há 

de Compliance, Auditoria e Jurídico da Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Gisela Gadelha.

o que está em discussão – Dentre as sugestões 
apresentadas no PL e problematizadas no AIL, há 
mudanças em questões de competência; publicidade e 
divulgação dos atos processuais; no prazo de congela-
mento dos processos contra a empresa em recupera-
ção (stay period); na atualização monetária dos créditos 
habilitados; no processo de escolha do administrador 
judicial; nas formas de deliberação da assembleia geral 
dos credores; nos prazos de apresentação do plano de 
recuperação e realização da assembleia geral de credo-
res; nas modalidades de crédito para empresas em recu-
peração (DIP financing); bem como a proibição da divisão 
de lucros e dividendos das empresas em questão. 

Há ainda sugestões de introdução de novos institu-
tos, como o da insolvência transfronteiriça e a previsão 
de mediação na recuperação judicial, dentre muitas 
outras propostas.

“Estamos trabalhando pelo Brasil, por isso reuni-
mos alguns dos maiores especialistas da matéria no 
País para discutir uma legislação que tem potencial 
para nos colocar em outro patamar de respeitabilidade 
internacional no âmbito da recuperação judicial. Os 
debates foram muito produtivos e o trabalho certa-
mente terá um efeito muito positivo na atualização da 
legislação”, disse na última reunião do GT o Ministro 
Luis Felipe Salomão, que acredita que a nova Lei de 
Recuperação e Falências será aprovada e sancionada 
ainda no segundo semestre desse ano. 

ail pelo mundo – Embora sua aplicação não seja 
usual no Brasil, existe uma rica experiência internacio-
nal com a avaliação dos impactos legislativos, da qual 
se destacam os modelos canadense e britânico, ambos 
consolidados e reconhecidos pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As 
práticas desses países fomentaram a criação, na União 
Europeia, do Impact Assessment Guidelines (Comissão 
Europeia, 2009). 

Em geral, as análises partem da identificação dos 
problemas e definição de objetivos para realizar o 
levantamento das alternativas, conforme o arcabouço 
jurídico do país, analisando os impactos das mesmas 
e comparando-as entre si. Levam em consideração 
ainda o contexto jurídico (legislação e jurisprudência), 
as relações de custo-benefício e as implicações para a 
equidade e justiça social. 

equilíbrio entre os custos e os benefícios de sua vigên-
cia”, acrescentou o Professor de Direito Processual 
Civil (UERJ e Emerj) Flávio Galdino.  

A AIL conta com análises setorizadas produzi-
das por alguns dos maiores especialistas em Direito 
Recuperatório no País, como o Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) Alexandre Agra Belmonte 
(impactos nas relações de trabalho); o Ministro do STJ 
Paulo Dias de Moura Ribeiro (garantias e recuperação 
de crédito); e os Desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) Marco Aurélio 
de Melo (consumidor e pequenas empresas); Monica 
di Piero (planos de recuperação) e Agostinho Teixeira 
(recuperação extrajudicial).

Participam ainda o Conselheiro do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) Henrique Ávila (impactos sobre 
grupos econômicos); o administrador judicial Bruno 
Rezende (administração judicial); e os Juízes Daniel 
Cárnio (TJSP/ processo falimentar), Paulo Assed (TJRJ/ 
recuperação judicial); Geórgia Vasconcellos da Cruz 
(Fazenda Pública); Anglizey Solivan (TJMT/ agrone-
gócio) e João de Oliveira (TJSP/ processo falimentar). 
Além do Superintendente Jurídico da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), Cássio Borges, do Consul-
tor Jurídico da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Marcelo Barreto, do Coordenador do Comitê 
Legal de Recuperação de Créditos da Federação Brasi-
leira dos Bancos (Febraban), Marcio Calil, e da Diretora 

“Nos países onde as AIL são comumente emprega-
das há setores especializados dos poderes legislativo 
ou executivo, a depender da competência pela inicia-
tiva das leis, que se responsabilizam por sua elabora-
ção. No Brasil, sem essa obrigatoriedade, as escassas 
análises geralmente são produzidas por entidades de 
classe, o que lança dúvidas sobre sua parcialidade. Por 
compreendermos a relevância dessas análises para 
garantir a segurança jurídica de todos envolvidos, 
resolvemos lançar essa iniciativa pioneira que, espera-
mos, contribua para o aperfeiçoamento dos processos 
de recuperação e falência no País”, explica o Presidente 
do Instituto JC, Tiago Salles, que assina a coordenação
-executiva da AIL ao lado de Erika Branco, Vice-Presi-
dente da entidade.

 Ministro luis Felipe salomão 

 Flávio Galdino 
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desaFios do direito do 
traBalho na retomada 
da economia

eM FoCo

 dA redAção

A Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ministra Maria Cris-
tina Peduzzi, e a Presidente da Asso-

ciação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, 
foram as convidadas do webinar “Desafios 
do Direito do Trabalho”, realizado no início 
de junho pela Revista Justiça & Cidadania, 
com apoio da Qualicorp. 

O evento contou ainda com a partici-
pação do Professor da Universidade de São 
Paulo (USP) Nelson Mannrich, do Vice-Pre-
sidente da Associação Médica Brasileira, 
Robson Moura, e do Vice-Presidente da 
Qualicorp, Pablo Meneses, com mediação 
do Editor-Executivo da Revista JC, Tiago Sal-
les. Foram debatidos, dentre outros temas, as 
Medidas Provisórias editadas pelo Governo 
para conter os efeitos da pandemia no mer-
cado de trabalho; questões não pacificadas na 
jurisprudência sobre o trabalho remoto; bem 
como a situação de trabalhadores informais 
que ganharam relevância durante a crise 
da pandemia de covid-19, como é o caso dos 
entregadores de aplicativos. 

Questionada se haveria questões ainda 
não pacificadas na jurisprudência sobre o 
trabalho remoto, modelo adotado por mui-
tas empresas para preservar empregos, evi-
tar aglomerações e cortar custos, a Minis-
tra Maria Cristina Peduzzi lembrou que o 
teletrabalho não é novidade para a Justiça 

diversas dimensões colocam um cenário muito desa-
fiador no mercado de trabalho”. 

Para ela, o que mais importa hoje é garantir um 
patamar civilizatório mínimo para o trabalhador 
autônomo, que deve incluir proteção social, previ-
denciária e da saúde: “Precisa haver certo controle 
do tempo trabalhado, para preservar a segurança dos 
trabalhadores e a dos usuários. Garantias que alcan-
cem além do emprego os trabalhadores que estão em 
serviços que antes só eram executados por meio do 
contrato formal de emprego”.

economia sustentável – Confrontada sobre as 
projeções da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) de que a pandemia vai destruir 25 milhões de 
empregos no mundo, e questionada sobre qual pode 
ser o papel da Justiça do Trabalho na retomada da 
economia, a Juíza Noemia Porto disse que o cenário 
pode ser ainda pior, atingindo 40 milhões de empre-
gos apenas na América Latina e fazendo explodir a 
informalidade no Brasil. 

Para a magistrada, porém, a crise gera uma opor-
tunidade para que a Justiça do Trabalho promova a 
revisão do art. 114 da Constituição Federal, que veio 
com a última reforma trabalhista, e ampliou a com-
petência desse ramo da Justiça para lidar, além das 

relações de emprego, com as relações de tra-
balho. “Temos também a oportunidade de 
revisitar o art. 7º da Constituição, que como 
bem colocou a Ministra Maria Cristina 
Peduzzi, garantiu o patamar mínimo civi-
lizatório, não apenas para os trabalhadores 
empregados, mas para os trabalhadores em 
geral. A Justiça do Trabalho, que tem imensa 
expertise no mundo do trabalho, pode con-
tribuir para que essa seja a narrativa da 
reconstrução de uma economia sustentável. 

médicos – De acordo com Pablo Mene-
ses, a pandemia da covid-19 trouxe a neces-
sidade de mudanças de procedimentos das 
empresas em relação à saúde de seus fun-
cionários. Entre eles, investimento em dis-
ponibilização de tecnologia, distribuição de 
álcool em gel, máscaras e testes de corona-
vírus para colaboradores e familiares. Além 
de monitoramento e apoio à saúde, serviço 
de apoio psicológico, programa de vacina-
ção contra a gripe, programa de meditação 
e ginástica laboral.

Assista a íntegra do debate no canal de 
YouTube da Revista Justiça & Cidadania. 

a pandemia e a 
crise em diversas 
dimensões colocam 
um cenário muito 
desafiador no 
mercado de trabalho”

 ministra maria cristina 

Peduzzi

do Trabalho. “A reforma trabalhista já o disciplinou e, 
mesmo antes, já o estávamos disciplinando na Justiça 
do Trabalho”, disse a magistrada. 

A Ministra ressaltou, contudo, que é preciso 
observar certos cuidados: “O teletrabalho está exclu-
ído do capítulo sobre a duração do trabalho, não há 
limitação, há grande flexibilidades. Tanto os empre-
gadores quanto os trabalhadores devem atentar para 
não ultrapassar as oito horas dispostas na Constitui-
ção e para os desvios de função”. 

aplicativos – Já sobre o trabalho autônomo por 
meio de plataformas digitais, a Ministra Peduzzi 
comentou que esses novos mecanismos “já vinham 
comprometendo o emprego em sua concepção tradi-
cional, mas que agora com a pandemia e a crise em 
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magistratUra 
atUante no comBate à 
violência domÉstica 
na Pandemia

eSPAço AMB

 renAtA Gil 

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB

A pandemia vem provocando mudanças na sociedade e 
expondo algumas das chagas que foram agravadas em meio 
à crise. Nesse contexto, a violência doméstica tem sido tema 

de amplo debate, principalmente porque a necessidade de quaren-
tena e distanciamento social fizeram aumentar os riscos para as 
vítimas. Diante deste fenômeno social, estrutural e cultural, a Jus-
tiça vem agindo para implementar políticas públicas judiciárias e 
fomentar a articulação da rede de atendimento à mulher.

O feminicídio, assassinato de mulheres cometidos em razão do 
gênero, cresceu 22,2% nos primeiros meses da pandemia, entre março 
e abril. O Ligue 180, canal do Governo Federal que recebe denúncias 
de violência doméstica, registrou aumento de 34% no número de 
demandas no mesmo período em comparação com o ano passado.

Diante dos números alarmantes, tribunais de todo o País prorro-
garam automaticamente as medidas protetivas e colocaram à dispo-
sição telefones e sites para atendimento das mulheres em situação 
de violência. Em Pernambuco, por exemplo, o Tribunal de Justiça 
permitiu o pedido de prorrogação de medidas protetivas de urgên-
cia por meio de telefone ou site. Em Campo Grande (MS), um projeto 
inédito permite pedidos online diretamente solicitados pelas vítimas 
junto à Vara de Medidas Protetivas, sem a necessidade do registro de 
ocorrência prévio. Tudo para facilitar o acesso à Justiça.

No mesmo sentido, a Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), maior entidade representativa do Judiciário no Brasil, e 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uniram forças para lançar 
a campanha “Sinal vermelho contra a violência doméstica”. Por 
meio de parceria com redes de farmácias, a campanha incentiva 
as vítimas a denunciarem as agressões ao entrarem nesses esta-
belecimentos. Já são mais de 10 mil farmácias na campanha, iden-

tificadas com o cartaz afixado na entrada. 
Com a iniciativa, o Brasil torna-se pioneiro 
na articulação de uma política que não tem 
necessariamente origem no Executivo ou no 
Legislativo, e sim no Judiciário.

Um exemplo recente da união entre os 
poderes para tratar do tema é o Projeto de 
Lei (PL nº 1291/2020), aprovado pelo Con-
gresso Nacional, com o apoio do Judiciário, 
e que segue para a sanção presidencial. O 
texto estabelece que caso não seja possível 
realizar a assistência presencial da vítima 
em virtude da pandemia, crimes como femi-
nicídio e estupro devem ser considerados 
prioridade no atendimento.

Mesmo antes da pandemia, as demandas 
de enfrentamento à violência contra a mulher 
já representavam parte do árduo trabalho da 
magistratura no processamento e julgamento 
de processos. Dados do CNJ revelam aumento 
de 10% no número de novos processos de vio-
lência doméstica em 2019 com relação ao ano 
anterior. Foram mais de 563 mil novos pro-
cessos e 70 mil novas medidas protetivas dis-
tribuídas ao Judiciário. Também houve acrés-
cimo na quantidade de sentenças proferidas 
(35%) e de medidas protetivas concedidas 
(20%). O resultado foi o total de 413.901 sen-
tenças proferidas e 403.646 medidas proteti-
vas de urgência concedidas apenas em 2019.

E a Justiça não para. Encontra-se em 
fase final de criação um Banco Nacional de 
Medidas Protetivas, sistema integrado, ela-
borado pelo CNJ, de acompanhamento de 
medidas cautelares para a dar mais prote-
ção às mulheres vítimas de violência. Bons 
exemplos da atuação do Judiciário não fal-
tam. Com a articulação e uma atuação inte-
grada com os demais poderes, trabalhamos 
para fortalecer toda a rede de atenção à 
vítima e ajudamos a melhorar a prestação 
jurisdicional. Tudo para garantir acesso à 
população e favorecer a construção de uma 
sociedade mais justa a todos os brasileiros e 
brasileiras.=

com a atuação 
integrada com os 
demais Poderes, 
trabalhamos 
para fortalecer a 
rede de atenção à 
vítima e melhorar 
a prestação 
jurisdicional”
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ordem realiZa i congresso 
digital covid-19
Congresso debaterá repercussões jurídicas e sociais da 
pandemia em maior evento online sobre o tema

eSPAço oAB

Os impactos da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus no meio jurídico e na sociedade 
serão debatidos em seus diversos aspectos no 

maior evento jurídico em ambiente digital a ser rea-
lizado, no próximo mês, pela OAB Nacional. “I Con-
gresso digital covid-19: repercussões jurídicas e sociais 
da pandemia”, em parceria com a Escola Superior de 
Advocacia Nacional da OAB (ESA), vai reunir no meio 
digital ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e outras cortes superiores, advogados, especialistas, 
professores e jornalistas em cinco dias de debates e 
conferências, de 27 a 31 de julho.

Os números são grandiosos. Serão realizados 
mais de 140 painéis abordando os variados campos do 
Direito, com a participação de mais de 400 palestran-
tes de todas as partes do País. Seis salas digitais simul-
tâneas serão utilizadas para transmitir todo o debate 
em tempo real. O evento é gratuito e totalmente online.

“A pandemia traz novos desafios para a advocacia, 
impactos jurídicos, econômicos e no mercado de servi-
ços advocatícios. Com o congresso, buscamos enfren-
tar esse debate de forma virtual, mais ampla possível, 
com os advogados, preservando a segurança de todos”, 
ressalta o Presidente da OAB Nacional, Felipe Santa 
Cruz.

Vanguardista na sua proposta, o Congresso esti-
mula a reflexão sobre as novas situações que a socie-
dade enfrenta com a pandemia. Assuntos que não 
tiveram tempo sequer de ser percebidos na sua pro-
fundidade estarão na pauta de debates. Para os par-
ticipantes haverá a certificação de 50 horas extra-
curriculares exigidas pelas instituições de ensino 
superior. 

O evento oferecerá uma experiência ori-
ginal aos participantes por meio de ambiente 
inovador, que pretende explorar todas as 
possibilidades de interação e colaboração da 
teleconferência. E no maior evento jurídico 
em meio digital, as mulheres terão participa-
ção assegurada e papel de protagonismo.

Mais de 150 palestrantes são mulheres. 
A Ministra do STF Cármen Lúcia, por exem-
plo, falará sobre Liberdade de expressão e fake 
news em tempos de pandemia em uma das 
conferências magnas de abertura. A presença 
feminina também estará à frente dos painéis, 
como os que serão conduzidos pela Conse-
lheira do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e Coordenadora de Comuni-
cação da OAB Nacional, Fernanda Marinela; 
pela ex-Ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira; pela Presidente do Instituto de 
Estudos Culturalistas, Judith Martins-Costa 
e pela historiadora Mary Del Priore.

A participação feminina segue decisão da 
OAB Nacional de garantir pelo menos 30% 
de mulheres na condição de palestrantes em 
todos os eventos organizados pela entidade. 
Fernanda Marinela exalta a conquista. “Essa 
regra dos 30% reflete uma mudança impor-
tantíssima de paradigma dentro do Sistema 
OAB, que deve avançar cada vez mais na 
busca por uma efetiva igualdade de gênero, 
enquanto entidade que representa a socie-
dade civil. Pôr o discurso em prática é um 
grande passo adiante”, afirmou. 

debates – A programação reflete o debate 
transversal acerca dos desafios e dos impac-
tos no Direito, na Justiça e na sociedade pro-
vocados pela pandemia do novo coronavírus. 
A palestra inaugural será do Presidente do 
STF, Ministro Dias Toffoli. Já o debate sobre a 
judicialização das políticas de saúde pública 
contará com a participação do Ministro do 
STF Gilmar Mendes.

O Ministro do STJ Luís Felipe Salomão irá 
proferir a conferência magna que discutirá O 
futuro dos direitos das empresas, no quarto dia 
do Congresso. Outro tema de destaque nesse 
dia será a discussão do papel das Forças 
Armadas em momentos de crise, que contará 
com a participação de Gustavo Binenbojm, 
membro da Comissão Nacional de Estudos 
Constitucionais da OAB Nacional.

A publicidade e ética em tempos de isola-
mento social será tema de debate conduzido 
pelo Secretário-Geral Adjunto do Conselho 

Federal, Ary Raghiant. O ex-Ministro do STF Carlos 
Ayres Britto participará do painel Fake news nas elei-
ções: diálogo constitucional, e a Conselheira do CNMP 
Fernanda Marinela participará da discussão sobre 
Tutela da Saúde Pública e a responsabilidade da pessoa 
jurídica: aspectos penais e extrapenais.

No último dia da intensa semana de debates, o 
painel Liberdade de expressão e acesso às informações 
será mediado pelo Presidente Nacional da OAB, Felipe 
Santa Cruz, e terá o jornalista e apresentador Pedro 
Bial como um dos debatedores. A programação desse 
dia contará ainda com a conferência magna A revalori-
zação do princípio federativo na pandemia, com o Minis-
tro do STF Ricardo Lewandowski, e a participação da 
historiadora Mary Del Priore, responsável pela apre-
sentação da conferência magna Violência feminina ao 
longo da história. A conferência de encerramento ficará 
a cargo do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
João Otávio de Noronha.

Programação completa e inscrições para o I Con-
gresso digital covid-19 no site da OAB www.oab.org.br.

a pandemia traz 
novos desafios 
para a advocacia, 
impactos 
jurídicos, 
econômicos 
e no mercado 
de serviços 
advocatícios”, 
Felipe Santa cruz
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  dA redAção 

Em virtude da renúncia do Desembar-
gador Bartolomeu Bueno (TJPE) e de 
seus respectivos vice-presidentes, a 

Associação Nacional dos Desembargado-
res (Andes) elegeu nova diretoria no início 
de junho. O Desembargador Marcelo Lima 
Bunhatem (TJRJ) é o novo Presidente, tendo 
como vices os colegas Luiz Eduardo Guima-
rães Rabello (TJRJ), Eduardo Pugliesi (TRT6) 
e Jurandir de Souza Oliveira (TJSP). Nessa 
entrevista, o Desembargador Bunhaten fala 
das prioridades da gestão, das vicissitudes 
do trabalho no segundo grau de jurisdição e 
da sua visão sobre o atual momento do Poder 
Judiciário. 

revista Justiça & cidadana – em sua cam-
panha, o senhor disse que pretende conferir 
legitimidade à andes para a propositura 
de ações diretas de inconstitucionalidade 
(adis). Qual é o objetivo e de que forma a 
Andes vai buscar essa legitimidade? 
marcelo lima Bunhatem – O estatuto da 
Andes é bem antigo e não acompanhou as 
orientações jurisprudenciais do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre a legitimidade 
para a propositura das ADIs. O objetivo é 
levar ao Supremo, quando for necessário ou 
solicitado por seus integrantes, pleitos ati-
nentes e pertinentes ao segundo grau. Temos 
uma batalha grande a respeito de aposenta-

 “o JUdiciário está nas  
 cordas e aPanhando”
   entrevista com o novo Presidente da associação  
   nacional dos desembargadores, Marcelo Buhatem

dorias e outras discussões relativas a diver-
sos direitos e vantagens que eventualmente 
poderão ser excluídos em reformas futuras, 
notadamente em relação às propostas de 
emendas constitucionais que tratam dos 
tetos federais e subtetos estaduais. Essa legi-
timidade é importante não só para isso, mas 
também para que possamos atuar como ami-
cus curiae em eventuais demandas propostas 
pela Associação Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (Anamatra), pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB) e assim 
sucessivamente. 

rJc – o senhor pretende promover outras 
mudanças no estatuto ou na estrutura 
representativa da entidade?
mlB – Precisamos criar representações da 
Andes não apenas regionais, mas também 
em cada tribunal. Aliás, enviamos recente-
mente um ofício a todos os presidentes de 
tribunais informando o resultado da eleição 
e solicitando cooperação para que a Andes 
seja mais representativa nos estados. Como 
é uma entidade de classe de cunho nacional 
e esse País tem quase nove milhões de quilô-
metros quadrados, 27 estados e seus Tribu-
nais de Justiça, Tribunais Regionais Federais 
e Tribunais Regionais do Trabalho, é uma 
tarefa que precisamos dividir com os cole-
gas. Não dá para estar em todos os lugares 
ao mesmo tempo, mas dá para colocar um 
representante da Andes em cada tribunal, 
além de representantes regionais.    

rJc – outra bandeira de campanha está 
relacionada à queda dos vencimentos após 
a aposentadoria. Qual será a atuação da 
Andes nesse sentido? 
mlB – Essa é a principal luta a ser travada 
nos próximos anos. Não é possível o magis-
trado se aposentar recebendo 40% a menos 
de seus vencimentos, ao passo que a Consti-
tuição Federal é clara no sentido do princí-
pio da paridade, principalmente para quem 
entrou antes da Emenda Constitucional nº 
41. Precisamos encontrar um meio termo, 

inverter essa pauta, explicar ao parlamento 
a necessidade de manter uma aposentadoria 
digna. Depois de 40 anos de serviço público, 
não é admissível o membro da magistratura 
perder 40% de sua renda. É demais. Soma-
se a isso o fato inegável de que nos últimos 
dez anos a magistratura tem experimentado 
o achatamento da curva salarial por conta 
da ausência de reposição inflacionária, por 
várias razões, dentre as quais motivos finan-
ceiros. Acaba havendo um desvirtuamento 
de outras verbas, que são inseridas no sub-
sídio. Essa também é uma boa discussão a se 
fazer. Existia até uma ADI da AMB que pedia 
ao Supremo a recomposição salarial dos 
membros da magistratura, apontando perda 
de quase 47%, se não me falha a memória. 
Esse também é o motivo pelo qual o magis-
trado acaba se aposentando com um subsí-
dio muito baixo.  

rJc –o que mais falta ser conquistado pela 
categoria? 
mlB – Há algo que as outras associações já 
oferecem que é o serviço jurídico gratuito 
para seus membros, notadamente na área 
administrativa, junto ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e, eventualmente, junto aos 
órgãos especiais dos tribunais. Infelizmente, 
isso é da natureza da pessoa que se destaca 
no trabalho e acaba sendo acionada pela 
parte, pelo advogado, inúmeros são os casos. 
Sob a atual administração, a Andes pre-
tende fornecer esse serviço gratuitamente, 
somente na área administrativa, pelo menos 
por enquanto.  

rJc –a andes vai buscar realizar ações arti-
culadas com outras entidades representati-
vas dos magistrados, com a associação dos 
magistrados da Justiça militar da união 
(Amajum), a AMB ou a Anamatra? Quais são 
as questões que dividem e quais são as que 
aproximam os magistrados de 1º e 2º graus? 
mlB – A Andes evidentemente vai se 
ombrear sempre que puder e for solicitada 
à Amajum, à AMB e à Anamatra. Até por-
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sessões virtUais de 
JUlgamento

eSPAço AASP

 MÁrio luiz oliVeirA dA CoStA 

Conselheiro e diretor da Associação dos  

Advogados de São Paulo (AASP)

Dois sistemas permitiram que os tribunais man-
tivessem os julgamentos colegiados durante a 
pandemia do coronavírus (covid-19): videocon-

ferências e em sessões virtuais.  Nesta  oportunidade, 
apresento breves comentários e sugestões que reputo 
mais relevantes para o aprimoramento deste último.  

uniformização de procedimentos – Distintos 
procedimentos têm sido adotados, muitas vezes por 
órgãos julgadores do mesmo tribunal. A par de diver-
sos outros aspectos (como critérios para a definição 
dos feitos a serem julgados sob tal sistemática, dentre 
outros), veja-se a questão atinente à mera oposição das 
partes: enquanto alguns órgãos julgadores as aceitam 
ainda que imotivadas, outros exigem motivação, outros 
demandam haver tema não pacificado e outros, ainda, 
indeferem-nas independentemente das considerações 
ou motivações apresentadas.  

Imperiosa, assim, a regulação das sessões virtuais, 
senão por lei, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
nesta hipótese a ela aderindo também o Supremo 
Tribunal Federal (STF), ainda que supostamente não 
obrigado a tanto. Isonomia, segurança jurídica e razoa-
bilidade impõem a adoção dos mesmos modelos e pro-
cedimentos para a sistemática em todos os tribunais 
pátrios, no que respeita aos seus aspectos mais rele-
vantes.  

que nossos associados eventualmente tam-
bém pertencem a essas associações. Hoje 
as questões estão muito conexas. Já tive-
mos momentos em que houve uma disten-
são de pleitos entre a Andes e as demais, 
principalmente a AMB, que é uma entidade 
nacional com 90% de seu quadro composto 
por juízes de primeiro grau. No segundo 
grau há algumas vicissitudes que nos dife-
renciam um pouco das questões de outras 
associações como, por exemplo, o fato do 
desembargador estar muito mais próximo 
de se aposentar do que o juiz que acabou 
de entrar, e por isso estar mais preocupado 
com a aposentadoria. Mas há outras ques-
tões de processamento administrativo, dife-
renças salariais, implementação de verbas 
de modo errôneo no passado, coisas que 
podem ser trabalhadas em conjunto por 
magistrados de todos os graus. No passado 
houve sim certa distensão, notadamente em 
relação à PEC da Bengala, da aposentadoria 
compulsória dos magistrados aos 75 anos. 
Porém hoje não vejo nenhuma distensão, 
nenhuma questão que divida as instituições. 
Nós nos aproximamos e estamos aí para, 
efetivamente, nos ombrear a todas elas 
como mais um braço na luta corporativa e 
institucional.  

rJc –em sua opinião, qual papel o Judiciá-
rio deve cumprir para contribuir na reto-
mada do desenvolvimento pós-pandemia?
mlB – O Judiciário cumpre esse papel todos 
os dias, está aberto às demandas da pande-
mia e do pós-pandemia. Estamos prevendo 
uma avalanche de ações, com discussões, sob 
o pálio dos contratos, da cláusula rebus sic 
stantibus, da equação econômica financeira 
dos contratos. Isso tudo já está chegando ao 
Judiciário, vide a discussão relativa às men-
salidades escolares e as várias decisões de 
juízes mandando fechar ou abrir determina-
dos municípios. No meu entender, o Judici-
ário saiu do seu quadrado, acabou indo para 
um octógono, está nas cordas e apanhando. 
Esse é um ponto importante a ser discutido, 
até que ponto o Judiciário caminhou para o 
ativismo, o que se discute nos últimos quatro 
anos mais do que nunca. Posso dizer, con-
tudo, que o Judiciário sempre tenta contri-
buir. Há visões diferentes sobre determina-
dos temas, sou crítico de algumas delas, mas 
os tribunais acabam fazendo sua contraposi-
ção na bem-vinda discussão e implementa-
ção do chamado segundo grau de jurisdição, 
dos check and balances, no qual são revertidas 
algumas decisões que ao meu ver não têm 
muito sentido. 

O outro passo é que o Judiciário acabou 
aprendendo a trabalhar remotamente, o que 
não vejo como uma boa solução. O Judiciá-
rio precisa estar perto do jurisdicionado, os 
advogados necessitam despachar, apresentar 
razões, contrarrazões, memoriais, usar a tri-
buna. Precisamos ter um meio termo nesse 
novo Judiciário após a pandemia. Enquanto 
durar esse período mais crítico é razoável 
que se façam sessões virtuais, como se está 
fazendo, mas tão logo acabe, rezo para que se 
volte ao status quo. O jurisdicionado precisa 
conhecer o rosto daquele que vai decidir a 
sua vida.  

o jurisdicionado 
precisa conhecer 
o rosto daquele 
que vai  decidir a 
sua vida”

SeGundo GrAu
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damentais para os convencimentos havidos, 
à medida que forem registrados no sistema 
do tribunal. 

O pronto acesso a todos os votos e mani-
festações, pelos advogados e pela sociedade 
em geral, cumpre também os requisitos de 
publicidade e transparência, permitindo que 
todos acompanhem a formação da decisão. A 
prática passou a ser recentemente adotada 
no STF, sendo imperioso que os demais tri-
bunais procedam da mesma forma.  

Há de se cuidar, contudo, para que tal não 
implique desincentivo à divergência (como 
poderia se dar com a exigência de apresen-
tação de votos prontos e acabados, imprati-
cável em determinadas situações), do que se 
reitera bastar a indicação das razões pelas 
quais se divirja, não sendo necessária a ver-
são final do voto em si como, aliás, sói ocorrer 
em sessões presenciais.  

Fim do “voto por omissão” – Igual-
mente relevante a questão atinente ao 
“voto por omissão” aceito por alguns tri-
bunais em sessões virtuais, inclusive de 
forma expressa, como no § 3º do art. 2º da 
Resolução nº 642/2019, da Presidência do 
STF (“§ 3º Considerar-se-á que acompanhou 
o relator o ministro que não se pronunciar no 
prazo previsto no § 1º”). Também quanto a tal 
aspecto, se a prática já era no mínimo duvi-
dosa em casos envolvendo temas pacificados, 
mostra-se inaceitável nos demais.  

Tendo o julgador possibilidade de mera-
mente acompanhar o relator, a omissão sig-
nifica claramente que o caso não foi por ele 

examinado. Isso causa grande insegurança, 
além de diferenciar – de forma desnecessá-
ria e extremamente negativa – a sessão vir-
tual da presencial, na qual não se admite que 
o julgador habilitado se mantenha em silên-
cio, menos ainda seja este interpretado como 
concordância com o relator. 

Portanto, é de rigor que, se algum jul-
gador não se manifestar até o término 
da sessão de julgamento, seja sua omis-
são considerada (e registrada no sistema) 
como  pedido de vista  (jamais computada 
como concordância com quem quer que 
seja), suspendendo-se o julgamento a fim 
de ser retomado na sessão virtual seguinte, 
até que efetivamente registrados os votos 
de todos os julgadores habilitados. Assim se 
justifica independentemente do placar então 
existente e ainda que já tenha sido formada 
maioria, pois também nas sessões virtuais 
poderão os julgadores alterar seus votos até 
a proclamação do resultado.  

conclusões – As sessões virtuais de jul-
gamentos poderão ser um importante ins-
trumento de produtividade dos tribunais, 
assegurando redução dos enormes acervos 
com prestação jurisdicional célere e eficaz, o 
que não autoriza sua adoção em detrimento 
do devido processo legal, da ampla defesa do 
contraditório ou da publicidade, tampouco 
a inobservância das prerrogativas da advo-
cacia. Estas, mais do que benesses legais, 
asseguram o sagrado exercício do direito 
de defesa, sem o qual imperam o autori-
tarismo e a injustiça. As sessões podem 
ser  virtuais  apenas quanto à forma, vez que 
os julgamentos em si hão de ser reais, não 
simulados. Devem se aproximar o máximo 
das sessões presenciais.  

As providências ora sugeridas auxiliariam 
tal aproximação e aumentariam a eficácia e a 
aceitação, dentre advogados e jurisdiciona-
dos, deste moderno sistema de julgamento. 
Objetivam incentivar sua adoção facultativa 
ou, ao menos, mitigar a arbitrariedade de sua 
imposição e o consequente inconformismo 
das partes e de seus patronos.

 

as sessões podem 
ser virtuais apenas 
quanto à forma, vez 
que os julgamentos em 
si hão de ser reais, não 
simulados

acatamento das oposições apresentadas – Há de 
se assegurar o pronto e automático deferimento das 
oposições apresentadas por quaisquer dos patronos 
constituídos nos autos, com consequentes julgamen-
tos presenciais (atualmente, por videoconferência) e 
sustentações orais em tempo real. Se é certo que não 
há hierarquia ou subordinação entre juízes e advoga-
dos, se é certo que continuamos em um Estado Demo-
crático de Direito no qual imperam, dentre outros, iso-
nomia, ampla defesa, contraditório e devido processo 
legal, não há como ser diferente.  

Cabe ao advogado, muito mais que ao magis-
trado, avaliar prós e contras a ser o processo em que 
atua julgado em sessão virtual e decidir se concorda ou 
não com a providência. Sendo autorizado a qualquer 
dos julgadores, individualmente, requerer destaque do 
caso e disto decorrendo sua automática transferência 
para o julgamento presencial, não há plausibilidade em 
negar a mesma prerrogativa aos advogados constituí-
dos nos autos.  

Não é razoável deixar de atender pedido formulado 
pelo advogado em caso envolvendo, por exemplo, tema, 
peculiaridade, fundamento autônomo ou pedido sub-
sidiário inéditos ou relevantes. Ou melhor seria extin-
guir de vez as sessões presenciais?!  

limite razoável de processos por sessão – Há de 
ser observado volume razoável de processos pautados 
para cada sessão virtual de modo a, conjuntamente 
com máxima antecedência possível na disponibiliza-
ção das pautas, viabilizar a julgadores, advogados e 
demais operadores do Direito condições para o ade-
quado exercício de suas sagradas funções.  

Sustentações orais e intervenções dos advoga-
dos – Devem ser respeitados os direitos e prerro-
gativas assegurados ao advogado pela Constituição 
Federal enquanto “indispensável à administração da 
Justiça” (art. 133) e pela Lei no  8.906/1994 (art. 7º, X, 
XI e XII), de modo a poder o patrono do processo em 
julgamento não apenas realizar  efetiva  sustentação 
oral como manifestar-se e ser ouvido em todas as 
hipóteses cabíveis.  

Justifica-se a introdução de mecanismo de controle 
pelo qual o registro de cada voto no sistema virtual 
somente seja possível após ter sido a “sustentação oral 
por meio eletrônico” assistida na íntegra pelo respec-
tivo julgador. Obviamente, como todo sistema de con-
trole, este também seria passível de burla, mesmo por-

que parece inviável garantir que alguém – e 
quem – tenha efetivamente assistido ao vídeo 
na íntegra. De qualquer modo, aumentar-se-ia 
a possibilidade de ser o “vídeo memorial” de 
fato assistido, afastando-se ao menos o risco 
de ser ele involuntariamente ignorado, pelas 
mais diversas razões, em alguns feitos.  

Se os julgadores assistem às sustenta-
ções orais presenciais, nada justifica que 
não o façam nas sessões virtuais. Por mais 
enfadonha que possa ser a atividade em 
determinadas situações, é  obrigação  do 
magistrado assim proceder, mesmo porque 
o advogado  facilita  o exercício da função 
jurisdicional quando destaca, em breves 
memoriais e sustentações orais, os principais 
aspectos que se espera sejam examinados na 
prestação jurisdicional perquirida.  

No que respeita às manifestações no 
curso do processo, não basta o sistema 
admitir a apresentação de pleitos escritos 
ou gravados. Há de se assegurar que, apre-
sentadas  manifestações a título de esclare-
cimentos sobre matéria de fato ou outras 
que compitam ao causídico,  como para for-
mular questão de ordem, replicar acusação 
ou censura que lhe tenham sido feitas ou 
mesmo reclamar contra a inobservância de 
preceito de lei, regulamento ou regimento, 
seja o julgamento  suspenso  até sua efetiva 
apreciação, como única garantia de que 
não serão ignoradas. Tudo sem prejuízo de 
prévio exame de admissibilidade, tal como se 
verifica em sessões presenciais.

Afinal, nunca serão excessivas as garan-
tias às manifestações dos advogados e a seu 
efetivo exame pelos julgadores, como igual-
mente impõem o devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa. 

Publicidade dos votos tão logo apresen-
tados – Pelas mesmas razões antes expostas 
e para que os advogados possam identificar a 
necessidade de apresentarem esclarecimen-
tos de fato ou outras manifestações, devem 
ser prontamente disponibilizadas as íntegras 
dos votos (ainda que sob a forma “em revisão” 
ou “sem revisão”) ou notas com as razões fun-

eSPAço AASP
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a deFensoria PúBlica 
no enFrentamento 
ao coronavÍrUs

eSPAço AnAdeP

 Pedro PAulo Coelho 

Presidente da Associação Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos (Anadep)

 riVAnA riCArte 

Vice-Presidente da Anadep

Em tempos de ódio nas redes sociais, privatização 
dos lucros e socialização das tragédias, a pande-
mia do coronavírus nos mostra a importância 

da união e da valorização do próximo. Como sobrevi-
ver a essa crise sem o trabalho dos enfermeiros, garis, 
médicos e pesquisadores? Profissionais que, diante de 
uma das maiores crises sanitárias dos últimos tempos, 
desenvolvem um trabalho essencial para a população 
brasileira. 

Imagine esse momento sem o Sistema Único de 
Saúde. Sem os investimentos em pesquisa das facul-
dades públicas do Brasil. Sem profissionais de saúde 
qualificados nos hospitais públicos.

Muitos desses trabalhadores são servidoras e ser-
vidores públicos, e esse período crítico demonstra 
a necessidade de valorizar cada vez mais o funciona-
lismo público. Situações de calamidade, como a pro-
vocada pela covid-19, servem para avaliar a relevância 
das instituições, bem como a capacidade de gerencia-
mento de situações excepcionais. 

Com o agravamento da crise, o trabalho da Defen-
soria Pública nos estados, por exemplo, se torna cada 
vez mais essencial, já que as pessoas em situações de 
extrema vulnerabilidade, que mais sofrem com a pan-
demia, são as usuárias dos serviços da instituição.

É interessante perceber que a essencialidade da 
Defensoria Pública para a administração da Justiça, 
está no seu papel de promover, em todos os graus, 

orientação jurídica e defesa da população 
mais carente, ou seja, daqueles indivíduos e 
grupos que não podem arcar com as despe-
sas de uma representação privada. 

Unindo-se aos esforços coletivos da qua-
rentena para reduzir a transmissibilidade do 
vírus, a Defensoria agiu rapidamente anun-
ciando medidas para os públicos interno e 
externo da Instituição. Em todos os estados, 
a Defensoria Pública Estadual alterou sua 
rotina, implementando o regime de plantão, 
o trabalho remoto e criando ferramentas 
tecnológicas para garantir o atendimento e 
levar acesso à Justiça para cidadãos durante 
a pandemia. 

Defensoras e defensores públicos dina-
mizaram e produziram um acesso eficaz à 
Justiça para além do campo de atuação pro-
cessual regulada perante os tribunais, na 
medida em que expediram inúmeras reco-
mendações dos núcleos de atendimento 
especializado para evitar o corte de serviços 
essenciais, como fornecimento de água e 
energia; aumento abusivo de produtos; dis-
ponibilização de equipamentos de proteção 
individuas (EPIs), tratamentos e medicamen-
tos; e regularização das frotas de ônibus.

Além disso, houve atuações judiciais e 

extrajudiciais para distribuição dos itens da merenda 
escolar a alunos da rede pública, suspensão do cumpri-
mento de ordens de reintegração de posse e despejo; 
medidas de proteção aos idosos institucionalizados, à 
população em situação de rua, catadores de lixo, ambu-
lantes, bem como pedidos de prisão domiciliar para 
idosos e mulheres grávidas, por estarem no grupo de 
risco. Há também outras demandas individuais, como 
pedidos de medicamentos, internações, alimentos, 
alvarás para sepultamento e expedição de medidas 
protetivas. Todas demandas consideradas urgentes.

Nos últimos meses, o que se observou foi um ver-
dadeiro aumento de demandas da Defensoria. Apenas 
para ilustrar: no Rio de Janeiro, desde 23/3 a Defen-
soria Pública tem feito atendimento através de seus 
Pólos de Atendimento Remoto e de Plantões Diurnos, 
já tendo atingido a marca de 150 mil atendimentos à 
distância. Em São Paulo, de 23/3 a 11/5 foram realizados 
135.317 atendimentos remotos. Em Mato Grosso, foram 
realizados 87.798 atendimentos remotos. 

No Rio Grande do Sul, em dois meses, foram reali-
zados quase 76 mil peticionamentos e mais de 57 mil 
intimações. Entre os assuntos com maior número de 
peticionamentos, o fornecimento de medicamentos 
também está no topo, com 10.182. Em Minas Gerais, 
a Defensoria Pública já superou a marca de 300 mil 
atividades jurídicas realizadas em regime de teletra-
balho. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por 

sua vez, atingiu mais de 300 atuações coletivas em um 
intervalo de pouco mais de três meses. Os estados do 
Amapá, Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Sergipe e Tocantins juntos já somam um total 
de mais de 500 mil atendimentos. 

Este é um momento em que a defesa do serviço 
público é essencial. Defender o trabalho desenvolvido 
por servidoras e servidores públicos é defender os 
direitos da população que se beneficia diretamente 
pelos serviços prestados pelas categorias nas mais 
diversas áreas, como a da Justiça. 

Projetos que visam à redução do serviço público 
inviabilizam a subsistência de muitos órgãos públicos. 
São propostas inapropriadas e desconectadas com o 
momento atual, podendo gerar demissão em massa, 
abalando o funcionamento de instituições e agravando 
a situação de crise vivida em nosso país. 

Ao redor do mundo, as medidas são homogêneas 
à circunstância com responsabilidade para garantir a 
continuidade de serviços e preservar direitos e garan-
tias dos cidadãos. É hora de priorizar o investimento 
em demandas da saúde e da ordem social para reduzir 
as mazelas, principalmente das pessoas em situações 
de vulnerabilidades. 

Defensoras e defensores públicos seguem compro-
metidos nesta luta para levar acesso à Justiça aos que 
mais necessitam. 

Pedro Paulo Coelho rivana ricarte
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Brasil soB regência da 
democracia deve estar 
acima de tUdo

eSPAço ConAMP

suposto crime. Então, justamente no clima 
quente do debate surge o questionamento: 
deve-se permitir que um magistrado (juiz de 
direito, desembargador, ministro) conduza 
a investigação? A referida permissão não 
enfraqueceria o princípio do sistema acusa-
tório, que estabelece que cabe a investigação 
a aquele que deve produzir a prova durante 
o processo judicial, devendo o magistrado 
se afastar da investigação para garantir a 
imparcialidade? A teoria da separação de 
poderes não deixa clara a referida diferença 
de responsabilidades? No entendimento de 
promotores e procuradores de justiça, sim.

Adicione-se que toda a cautela é neces-
sária quando se trata de uma investigação 
que envolve a manifestação de pensamento 
e opinião, princípio elementar para qualquer 
democracia. O Estado deve estar atento para 
não incorrer em censura política, por certo. 
No outro caminho não há que se permitir 
que condutas que extrapolam a liberdade de 
expressão sejam toleradas, sob o manto equi-
vocado de não censura. Crime é uma coisa, 
liberdade de expressão é outra.

Nesse contexto atual, agravado ainda 
pela covid-19, torna-se fundamental destacar 
o papel do Ministério Público como garanti-
dor de que o inquérito não viole a liberdade 

  MAnoel MurrietA 

Promotor de Justiça do Estado do Pará / Presidente 

da Associação Nacional dos Membros do Ministério 

Público (Conamp)

O papel investigativo do Ministério Público está 
consolidado em nossa democracia e é funda-
mental para garantir isenção e eventuais equí-

vocos na condução dos trabalhos, na busca da verdade, 
nas apurações de condutas criminosas. Os procurado-
res e promotores de justiça – entre tantas atribuições 
constitucionais – também são escolhidos pela Cons-
tituição da República Federativa do Brasil como os 
defensores do Estado Democrático de Direito. No atual 
cenário, chama a atenção de instituições e do meio 
jurídico a celeuma sobre o inquérito das “fake news”, 
instaurado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que 
tem sido conduzido em sigilo, com a participação do 
Procurador-Geral da República.

É importante esclarecer que o inquérito foi iniciado 
sem provocação ou requerimento, ou seja, “de ofício”. 
Desta forma, sendo presidido por um ministro do 
STF, a investigação não está alinhada com a sistemá-
tica processual penal estabelecida pelo novo sistema 
constitucional de 1988, pois cabe às polícias judiciárias 
(Policia Federal, Policia Civil, entre outras) e ao Minis-
tério Público o papel de investigar.

A questão se torna inquietante ao observamos que 
o tema do inquérito: ofensas e ameaças que “atingem 
a honorabilidade e principalmente a segurança” da 
Corte, os ministros e seus familiares, possivelmente 
revelará conduta gravíssima. Vemos conflito de inte-
resses estabelecidos na medida que ocorrem bloqueios 
de contas em redes sociais por serem suspeitas do 

de imprensa, o direito a manifestações crí-
ticas, sátiras, enfim, toda forma de manifes-
tação livre do pensamento que não esteja 
contaminada pelo excesso que leve a ser con-
siderado crime e se diga, vários tipos desse, 
como: ameaça, injúria, calúnia, difamação, 
crime contra a segurança nacional, enfim um 
rosário de práticas que nada têm de demo-
cráticas e sim, uma verdadeira violência con-
tra as liberdades civis de qualquer brasileiro.

Na condição de presidente da Associação 
que representa mais de 16 mil membros do 
Ministério Público brasileiro (Conamp), que 
no presente ano completa 50 anos de funda-
ção, relembro que desde o ano passado temos 
nos posicionado contra a condução do refe-
rido inquérito por ministros, esclarecendo 
à sociedade sobre o desrespeito ao sistema 
acusatório e o consequente enfraquecimento 
da autonomia das funções dos membros do 
Ministério Público e da separação de poderes. 
Em outras palavras, tudo o que tem sido o 
motivo para os conflitos que assistimos hoje 
na vida brasileira. Entretanto, é importante 
deixar bem claro: entendemos que juízes não 
devem investigar, mas queremos investigar 
com afinco. 

Neste capítulo da história, porém, é 
inquestionável e deve ser dito na voz mais 
alta que a democracia, as instituições, a livre 
atuação dos Poderes e a autonomia do Minis-
tério Público estão acima de qualquer diver-
gência, entendimento, desentendimento, 
insatisfação técnica ou insatisfação pessoal. 
A democracia está em outro patamar, não 
pode, em momento algum ser ameaçada por 
qualquer período de polarização política e 
enfrentamentos entre poderes. As críticas e 
opiniões favoráveis de como o inquérito deve 
ser conduzido agravam desnecessariamente 
a tensão na sociedade brasileira e entre insti-
tuições, mas nada permite a quebra da demo-
cracia e desrespeito à constituição.

A democracia deve estar sempre em pri-
meiro lugar, acima de interesses pessoais ou 
políticos. Esse é o apelo e a missão do Minis-
tério Público.
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“somos os advogados 
da democracia”
entrevista com o novo presidente da associação 
nacional dos Procuradores dos estados e do 
distrito Federal (anape), Vicente Martins Braga

eSPAço AnAPe

 dA redAção 

Com 1.622 votos dentre 3.050 associa-
dos aptos a votar, a chapa única lide-
rada pelo Advogado Público Vicente 

Martins Prata Braga venceu as eleições da 
Associação Nacional dos Procuradores dos 
Estados e do Distrito Federal (Anape) e assu-
miu, a diretoria da Entidade no triênio 2020-
2023. Procurador do Estado do Ceará desde 
2008 e presidente da Associação dos Procu-
radores cearenses desde 2015, Braga tomou 
posse em 4/6, sucedendo na Presidência o 
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul 
Telmo Lemos. Nessa entrevista, ele fala sobre 
a atuação das procuradorias estaduais e 
municipais durante a pandemia e sobre suas 
propostas de gestão à frente da Associação. 

revista Justiça & cidadana – os procurado-
res estaduais hoje recebem o devido reco-
nhecimento por parte do Poder Público? As 
prerrogativas dos Procuradores são respei-
tadas? 
vicente martins Prata Braga – Em alguns 
estados, que têm muito a evoluir, os procu-
radores ainda não têm o devido reconhe-

cimento do seu trabalho, seja em termos 
de estrutura ou de remuneração, mas na 
maior parte das unidades da Federação, por 
uma construção da Anape junto às associa-
ções estaduais, há sim esse reconhecimento 
do Poder Público. Estamos vivendo agora o 
julgamento das ações diretas de inconsti-
tucionalidade (ADIs) dos honorários, que é 
um tema muito caro para cada procurador 
de estado. Esse ponto específico dos hono-
rários trouxe um fortalecimento institucio-
nal sem precedentes para as procuradorias 
estaduais e para a advocacia pública como 
um todo. Evitou que nossa carreira voltasse 
a ser um trampolim para outras carreiras 
jurídicas e fortaleceu principalmente aqueles 
entes menores, sobretudo as procuradorias 
municipais, que em boa parte não têm como 
remunerar bem seus procuradores. Por isso 
os honorários sucumbenciais são atrativos 
para esses colegas. É importante evitar que 
eles saiam para tentar outras carreiras, não 
por vocação, mas pelo desejo de receber uma 
remuneração mais digna e justa. 

rJc – Poderia explicar melhor a questão dos 
honorários sucumbenciais? 
vmPB – Dos 27 estados, incluindo o Distrito 
Federal, 26 reconhecem que os honorários 
comerciais pertencem ao advogado que atua 
na causa em defesa do interesse público. 
Esses honorários são pagos pela parte pri-
vada, sucumbente. Na antiga gestão da Pro-
curadoria Geral da República (PGR), tivemos 
o ingresso de diversas ações buscando a 
declaração de inconstitucionalidade dessa 
destinação em prol do advogado público, 
alegando que seria uma verba de natureza 
pública, que não poderia ser paga aos advoga-
dos, mas sim destinada aos cofres do Estado. 
Em nossa linha de atuação junto ao Supremo 
Tribunal Federal nós mostramos todo o his-
tórico do nascimento dessa verba. (...) Se na 
relação privada ela pertence ao advogado, 
na relação que tem a União, o estado ou o 
município como parte ela tem que pertencer 
àquele advogado que atua em defesa do ente. 

O Supremo iniciou o julgamento de quatro ADIs – den-
tre 26 dos estados e uma da União – propostas pelos 
estados do Tocantins, Rio Grande do Norte, Roraima 
e Alagoas, sob a relatoria do Ministro Alexandre de 
Moraes, e também o julgamento da ADI da União, com 
relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello. Esses jul-
gamentos vão decidir a quem pertence os honorários, 
como eles devem ser pagos, se limitam ou não o teto 
remuneratório, se deve ser aplicado o teto do estado 
ou o do Supremo. (...)   Estamos acompanhando junta-
mente com o Conselho Federal da OAB e com o Colé-
gio Nacional de Procuradores Gerais para evitar que 
tenhamos retrocessos nos direitos e prerrogativas da 
advocacia pública como um todo. 

RJC – O que mais está na pauta da categoria? 
vmPB – Temos também a questão da autonomia. Nós 
acabamos sendo muito confundidos com advogados 
de governo, quando na verdade somos advogados de 
Estado. (...) Para que sejam implementadas, por qualquer 
ente federado, as políticas públicas necessariamente 
precisam de uma advocacia pública fortalecida, o que 
passa pelo caminho de autonomia. O advogado precisa 
ter a tranquilidade para emitir seus pareceres de acordo 
com sua consciência e com seus estudos, não ficar vin-
culado às políticas de governo, mandos e desmandos. 
Quando defendemos uma carreira autônoma, não bus-
camos benefícios para o procurador em si. O que quere-
mos são benefícios para a sociedade, o que requer uma 
carreira pública independente e autônoma para emitir 
opiniões jurídicas de acordo com a sua consciência. 

rJc – o que mais limita atualmente a autonomia dos 
procuradores? 
vmPB – Podemos afirmar que tais limitações são 
fatos isolados, não predominam no dia a dia da nossa 
carreira, mas quando acontecem isso se dá mais nos 
bastidores do que de forma explícita, não chega aos 
olhos da sociedade. Quando há políticas de governo 
que vão de encontro ao interesse da sociedade, a advo-
cacia pública, não tendo a plenitude da sua autonomia 
reconhecida por lei, acaba sendo forçada a compactuar 
com essas políticas ilegítimas, o que não pode aconte-
cer. Nos entes menores, principalmente Municípios do 
interior do nosso país, temos casos de utilização das 
procuradorias locais para perseguição política, o que 
não se pode admitir.
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rJc – o que a anape pode fazer para fortalecer essa 
autonomia?
vmPB – Temos projetos de emenda à Constituição, 
tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Depu-
tados, que buscam resguardar para a advocacia pública 
estadual a autonomia que defendemos. Estamos ana-
lisando também alguma medida jurídica de âmbito 
nacional que possa nos trazer esse respaldo, esse 
entendimento pela autonomia. Há diversas interpreta-
ções das legislações que regulam a advocacia pública, 
fomos colocados, por uma delas, dentro do Poder Exe-
cutivo, mas em nossa visão esse não foi a melhor solu-
ção. Estamos inseridos no capítulo da Constituição que 
trata das funções essenciais à Justiça, tal qual o Minis-
tério Público e a Defensoria Pública, não nos parecendo 
correto, de forma diversa daquelas carreiras, nos atre-
lar a um dos Poderes, haja vista que pertencemos à 
sociedade, defendemos seus interesses e ajudamos na 
implementação das políticas públicas. Pelo trabalho 
que fazemos no dia a dia, podemos dizer que somos os 
advogados da democracia. A partir do momento que 
temos a democracia sendo atingida e fragilizada, pre-
cisamos de uma advocacia pública forte para fazer sua 
defesa. Não se compra um medicamento para enfrentar 
a pandemia sem passar pela análise de alguma procu-
radoria. Não se constrói uma estrada sem passar pela 
análise de algum advogado público. Todas as políticas 
públicas implementadas pelos gestores necessaria-
mente passam pela advocacia pública. Precisamos que 
a advocacia pública seja autônoma para ter a tranquili-
dade de falar que determinada política pública atende 
ou não aos ditames legais, não se admitindo o desvio de 
um milímetro sequer. Não somos nós que vamos esco-
lher quais políticas públicas devem ser implementadas, 
mas somos nós que iremos barrar aquelas que não são 
legítimas, que não atendam os interesses da sociedade 
ou que busquem atingir interesses secundários.   

rJc – os estados vêm protagonizando as ações de 
combate à covid-19. como o senhor avalia a atuação 
das procuradorias-gerais dos estados para garantir o 
cumprimento das medidas de segurança?
vmPB – O trabalho é duro, mas isso é interessante, 
porque mar calmo não forma bons marinheiros. 
Nesse momento de tempestade que estamos vivendo, 
a advocacia pública estadual como um todo está se 
reinventando. Tivemos diversas ações aqui no Estado 

do Ceará, nós mesmos fomos autores de algumas. 
Por exemplo, quando do ingresso dos respiradores 
importados da China em território brasileiro, atu-
amos para desburocratizar o desembaraço desses 
bens junto à Receita Federal e à Anvisa por meio de 
uma ação judicial. Tivemos ações ajuizadas no Brasil 
inteiro para derrubar requisições feitas pela União de 
respiradores que foram comprados pelos estados. (...) 
Os advogados públicos tiveram que inovar e pensar 
fora da caixa. Houve diversas ações jurídicas monta-
das por procuradores, inclusive algumas no campo 
da consensualidade, conversas com a sociedade para 
entender o que poderia ser feito em busca do melhor 
interesse coletivo.

rJc – Qual é a expectativa para o futuro dos servido-
res em geral, e dos advogados públicos em particular, 
diante da possibilidade de uma reforma administra-
tiva que venha a ser realizada em clima político tão 
instável? 
vmPB – No final de 2019 já estávamos nos prepa-
rando para um 2020 difícil no que pertine ao servi-
dor público. Em todos os momentos de crise, somos 
os primeiros atingidos, somos taxados de marajás e 
de diversas características que não condizem com a 
realidade. Só pensam em remuneração do funciona-
lismo público, mas se esquecem do trabalho árduo 
do dia a dia e do quanto lutamos para estar naquele 
cargo. Mas 2020 veio e superou as expectativas, 
trouxe uma pandemia que colocou o mundo inteiro 
dentro de casa, impedindo que se produzisse renda. 
Acabou a receita dos estados, dos municípios e da 
União, vivemos um estado de calamidade fiscal. O 
servidor público já era alvo e continuou, mês a mês, 
sendo ameaçado de redução de salários e cortes. 
Esquecem que boa parte dos servidores não deixou 
de trabalhar durante a pandemia. Enquanto servidor 
público concursado, não estou licenciado e trabalhei 
muito mais durante a pandemia do que trabalharia 
em uma situação de normalidade. O Judiciário produ-
ziu como nunca, todos nós trabalhamos como nunca. 
É um folclore dizer que os servidores estão trancados 
dentro de casa recebendo salário. (...) Mas sabemos 
que os servidores públicos vão continuar na berlinda, 
como alvos, e por isso vamos tentar mostrar a essen-
cialidade do nosso serviço para a concretização dos 
interesses da sociedade organizada. 
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O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a filosofia de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de quali-
dade, com vistas à elaboração de estra-
tégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.   

  

A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
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órgãos públicos.      
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•  Direito Eleitoral.
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