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Nos últimos meses, conquistamos impor-
tantes vitórias para a magistratura do 
Rio de Janeiro. A administração do Tri-

bunal de Justiça atendeu ao requerimento da 
AMAERJ para não implantar a Central Única 
de Processamento, conhecida como “cartorão”. 
Também a pedido da Associação, o TJ anunciou 
que o Fluxo Automatizado Processual das Varas 
Criminais será amplamente testado em um 
projeto-piloto antes de sua instalação, para que 
os juízes experimentem o sistema na prática. 

No Supremo Tribunal Federal, obtivemos 
a autorização para antecipar o horário dos 
fóruns. Em razão da insegurança que atinge o 
Estado e a falta de policiamento nas comarcas 
da Baixada Fluminense, os juízes pediram à 
AMAERJ para alterar o expediente. O minis-
tro Luiz Fux deferiu o requerimento, para 
evitar o trânsito de magistrados, servidores e 
jurisdicionados no período noturno.

Em outro pleito da categoria, o ministro José 
Antonio Dias Toffoli suspendeu, por ser incons-
titucional, a lei estadual que estabelecia prazo de 
180 dias para a permanência de presos provisó-
rios nas unidades prisionais do Rio. No Congres-
so Nacional, junto à AMB (Associação dos Magis-
trados Brasileiros), prosseguimos trabalhando 
intensamente nos projetos relativos à magistra-
tura, em reuniões com parlamentares e ministros 
do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça). 

Mas a vida associativa também é feita de 
integração entre os nossos pares. Em maio, 1,2 

mil pessoas participaram do Congresso Bra-
sileiro de Magistrados, promovido pela AMB, 
em Maceió (AL). Com expressiva participação 
dos juízes fluminenses, o encontro foi impor-
tante para o congraçamento e a troca de ideias 
entre juízes, desembargadores e ministros.

Em minha palestra, ressaltei a necessida-
de de medidas para garantir a segurança dos 
juízes, principalmente no momento em que a 
magistratura se tornou uma atividade de risco, 
em função da crise sistêmica que vivemos.

No encerramento do Congresso, lançamos 
a pesquisa “Quem somos. A magistratura que 
queremos”. O objetivo é conhecer o perfil da 
classe em todo o país e traçar as diretrizes 
para o Judiciário. Com resultados em mãos, 
conheceremos melhor os juízes brasileiros e 
poderemos criar nossas próprias pautas pela 
valorização da categoria.

Em agosto, lançaremos a 7ª edição do Prê-
mio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Hu- 
manos, em homenagem à memória da nossa 
colega, uma humanista, apaixonada pela profis-
são, símbolo da coragem e da defesa da dignida-
de humana. Uma das categorias da premiação 
será “Trabalho dos Magistrados”. Participem!

presidente da amaerj

Renata Gil de Alcântara Videira

foto: RicaRdo BoRges

mensagem da renata

ESTIMADOS, 
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caro leitor

Caro leitor,
O Judiciário brasileiro 

se internacionaliza, se 
moderniza, avança. Não só 
pelos desempenhos técnicos 
de excelência, mas também por 
eles. Mais revelador conjunto 
de ações penais já reunidas no 
Brasil, a Operação Lava-Jato se 
espalha por países em que os 
indícios de conivência crimino-
sa entre autoridades e empresá-
rios tornam-se cada vez mais 
consistentes. O intercâmbio e 
a troca de informações com 
nações desenvolvidas são mar-
cos do respeito que o Judiciá-
rio brasileiro angariou interna-
cionalmente nos últimos anos.

Não por acaso, em abril, a 
bissecular Universidade Har-
vard, onde estudaram oito presidentes norte-americanos, sediou o simpósio 
“A lei no século 21”. Em cinco dias, mestres norte-americanos e brasileiros 
discutiram os rumos do Direito neste século, próximo de adentrar na segun-
da década. As inovações tecnológicas foram o foco das palestras e debates.

O simpósio levou aos EUA o ministro Luís Roberto Barroso, do STF; 
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge; os juízes federais Sér-
gio Moro e Marcelo Bretas, expoentes da Lava-Jato; e oito magistrados do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio, entre eles Renata Gil, presidente da 
AMAERJ, instituição que apoiou o evento. Nesta edição de fórum, além 
de contar como foi o seminário, nosso enviado especial entrevistou dois 
professores de Harvard.

Especialista em corrupção, Matthew Stephenson pondera não haver 
como garantir que a Lava-Jato mudará a sociedade. Como alerta na entre-
vista, ainda não chegou a hora de estourar o champanhe. David Wilkins é 
professor de Direito. À fórum, ele fala sobre o impacto da globalização 
tecnológica nos exercícios da advocacia e da magistratura.

Acompanhamos em maio, também com enviado especial, o 23º Con-
gresso Brasileiro de Magistrados, em Maceió. O evento congraçou a magis-
tratura brasileira e discutiu temas fundamentais no Brasil de hoje, como a 
judicialização da política e a politização do Judiciário, conforme a aborda-
gem do ministro Dias Toffoli, conferencista magno do encontro.

Trazemos nesta edição um artigo inusitado, de autoria do surfista Car-
los Burle. O bicampeão mundial de ondas gigantes traça interessante para-
lelo entre a realidade política brasileira, a prática esportiva e a necessidade 
de o Brasil superar a crise e as divergências.

Os 50 anos de “2001: uma Odisseia no Espaço”, filme que ainda impac-
ta o espectador, e as delícias e atrações do País Basco, na Espanha, estão 
em Cariocando, nosso espaço para assuntos diversos do mundo jurídico. 
E não deixe de conhecer a espetacular história da magistrada multiatleta.

Divirta-se com a leitura de nossa revista! 

Magistrados brasileiros participaram 
do simpósio, nos EUA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente 
Renata Gil

1º Vice-Presidente
André Gustavo Correa de Andrade 

2º Vice-Presidente
Ricardo Alberto Pereira

secretária-geral 
Eunice Bitencourt Haddad

1ª secretária 
Marcia Alves Succi 

2º secretário 
Felipe Carvalho 

Gonçalves da Silva 

1º tesoureiro 
Luiz Alfredo Carvalho Junior 

2º tesoureiro 
João Felipe Nunes 
Ferreira Mourão

FÓRUM AMAERj

editor
Raphael Gomide 

redação 
Raphael Gomide, Diego 

Carvalho, Thaise Constancio, 
Sergio Torres, Evelyn Soares e 
Matheus Salomão (estagiário)

Projeto gráfico e diagramação
Andréa Miranda 

design 
Wallace Ferreira

contato 
revista@amaerj.org.br

imPressão
Gráfica Mec

tiragem
2.000 exemplares

ExpEdiEntE

SEdE da amaErj
Rua dom Manuel, 29 - 1° andar

Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 
ceP 20010-090

tel.: (21) 3133-2315



05abril + maio + junho
2018sumário

fotos: thaise constancio, RaPhael goMide e divulgação

16

3

4

6

8

10 

mEnSaGEm da 
prESidEntE

Carta  
dO EditOr

palavraS 
aO vEntO 

imaGEm 
da fórum

Harvard 
rECEBE  
juÍZES 
BraSilEirOS
Universidade  
promoveu evento  
com apoio  
da AMAERJ

22

24 

26

EntrEviSta
David Wilkins, professor 
de Direito em Harvard

3º EnCOntrO 
EStadual dE 
maGiStradOS

dESafiOS da 
OpEraÇÃO 
lava-jatO
O professor americano 
Matthew Stephenson fala 
sobre a corrupção no Brasil  

31
32

34

36

38

CariOCandO

» cultura
“2001”, 50 anos depois

» turismo
País Basco, a terra 
dos pintxos

» esporte
Juíza multiatleta

» estante
Novos livros sobre Direito

14

16

21

amaErj Em 
mOvimEntO

COnGrESSO 
BraSilEirO dE 
maGiStradOS
Encontro em Maceió reuniu 
1,2 mil participantes

artiGO
por CarLOs BUrLe

A situação 
do Judiciário 
e o papel da 
magistratura  
foram temas  

do Congresso 
da AMB



Revista fórum06

PalaVras ao Vento

 em alguns estados, 

mais da metade das 

comarcas estão vagas. 

isto é gravíssimo. 

uma comarca sem 

juiz é o estado sem 

a autoridade da lei. 

a priorização do 

primeiro grau é uma das 

maiores necessidades 

do Judiciário. 

Cármen Lúcia, presidente do STF e CNJ

andré Godinho, 
conselheiro do CNJ, 

em inspeção na cadeia 
pública de Benfica

  A audiência 
de custódia do 

Rio é um exemplo 
a ser seguido por 
outras unidades 
da Federação.

  A culpa 
pelo estado da 
insegurança 
pública do Brasil 
não é dos juízes 
criminais.
alexandre de moraes, ministro do STF

 juiz brasileiro trabalha muito, tem o dobro 
da carga de trabalho do juiz europeu. 

Claudio de mello tavares, corregedor-geral da Justiça do Rio de Janeiro
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 O novo gabinete 
é pró-igualdade de 

gênero, intergeracional 
e aberto ao mundo. 

pedro sánchez, novo presidente  
do governo da Espanha, que nomeou  

11 mulheres e seis homens como ministros

 como eu Poderia 
me esquecer de um dia 
desses? Vai ficar Para 

semPre. isso rePresenta 
liberdade. e de mulheres 
que foram se tornando 

cada Vez mais fortes. 

dood aziz, torcedora da Arábia Saudita, 
que entrou pela primeira vez em um 

estádio de futebol, na Copa do Mundo

 

 defendo  

que haJa  

o cuMPRiMento 

Pelo goveRno da 

sua oBRigação 

constitucional 

de atualizaR o 

saláRio do Juiz. 

Luiz Fux, presidente do TSE e ministro 
do STF, em entrevista à GloboNews

  Nunca  
sofri preconceito. 
Muito pelo 
contrário. Houve 
muita admiração 
e respeito por 
uma pessoa 
jovem, sozinha, 
que conseguiu 
vencer todas 
as dificuldades 
e conquistar 
o mundo. 
maria esther Bueno, tenista brasileira vencedora 
de 19 torneios Grand Slam, que morreu em junho

fotos: gláucio dettMaR/agência cnJ e esPoRte Ponto final
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Magistrados brasileiros presentes ao Harvard Law Brazilian Association Legal Symposium, 

nos Estados Unidos, com a professora da universidade Annette Gordon-Reed 
imaGEm 
da fórum



foto: RaPhael goMide
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N

simPÓsio internacional

universidade  
de oito presidentes 
dos eua promoveu 
evento sobre 
inovação com apoio 
da aMaeRJ

HARVARD RECEBE jUízES 
BRASIlEIROS DE OlHO NO 

FUTURO
o ano passado, a Harvard Law School fez uma festa para celebrar 
seus 200 anos de existência. Fundada em 1817, talvez a mais pres-
tigiosa faculdade de Direito do mundo é mais antiga que o Brasil 
independente. A Universidade Harvard foi fundada em 1636 e 
já educou oito presidentes dos Estados Unidos, entre os quais 

Barack Obama – formado pela Harvard Law School –, George W. Bush, John 
F. Kennedy e Franklin D. Roosevelt. Nenhuma outra instituição formou tan-
tos presidentes do país. Mas, apesar dos séculos de história, Harvard con-
tinua moderna e na ponta quando se trata de educação. Por isso, em abril, 
recebeu o Harvard Law Brazilian Association Legal Symposium “A lei no 
século 21”, com apoio da AMAERJ. O juiz estadual Bruno Bodart foi um dos 

por rapHaeL GOmide,  
Enviado especial  
a Cambridge (EUA)

1 2
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fotos: fotos: liniMBeRg PhotogRaPhY

organizadores, como membro da associação brasileira de alunos de Harvard. 
O evento promoveu uma intensa programação de cinco dias de semi-

nários e discussões sobre inovações no campo entre alguns dos principais 
nomes da Justiça e do Direito no Brasil e renomados professores de Har-
vard e de outras universidades de elite dos EUA. Entre os brasileiros, par-
ticiparam o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, 
a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, os juízes federais Sergio 
Moro e Marcelo Bretas, o presidente do TRF-2, André Fontes, e o ex-minis-
tro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e professor de Harvard Roberto 
Mangabeira Unger. Barroso disse que “os juízes estão do lado certo da His-
tória”; Dodge defendeu o início do cumprimento da prisão após sentença 
em segunda instância e valorizou as decisões de juí-
zes de primeiro grau. 

Foram cinco dias, 39 horas de discussões em 26 
painéis e palestras, com 70 participantes nas mesas. 
O evento apresentou novos desafios a juízes brasilei-
ros, ao tratar de temas que variaram da luta contra 
corrupção e discriminação de raça, Direito e Eco-
nomia, regulação, métodos alternativos e online de 
resolução de disputas, automação, Inteligência Arti-
ficial no Direito, a como juízes tomam suas decisões 
e o futuro do Direito na era da Big Data. A essência 
do simpósio foi discutir os caminhos do Direito no 
século 21, diante das inovações tecnológicas.

Para Bodart, é fundamental para os juízes ter 
uma pausa para refletir sobre suas atividades e se 

1. Painel sobre o Direito brasileiro em 
Harvard 2. Delegação do Brasil no simpósio 
norte-americano 3. Ex-presidente Barack 
Obama em frente à universidade

3

atualizar. O dia a dia dos magistrados, diz, é “muito 
corrido e sufocante”, deixando pouco tempo livre para 
se aprofundar em discussões acadêmicas. “Trazer juí-
zes para o ambiente acadêmico serve como um estí-
mulo para que continuem se atualizando”, disse. 

A presidente da AMAERJ, Renata Gil, considerou 
o evento essencial para mostrar o Direito do século 21. 
“Ficou reforçado o papel das instituições para enfren-
tar os desafios impostos pelo progresso tecnológico, e 
o ambiente institucional é o que proporciona discus-
sões e estratégias mais abalizadas para o novo momento 

que já existe. É fundamental para 
o juiz do Rio estar atualizado 
sobre o que há de mais moderno, 
o que já está acontecendo e os 
caminhos do Direito do futuro”, 
afirmou Renata Gil, anunciando 
que a AMAERJ planeja apoiar 
o evento em 2019, estimulando 
a participação ainda maior de 
associados – oito juízes estaduais 
do Rio estiveram presentes, com 
o sorteio de vagas.

Para a juíza Daniela Ferro, foi 
“uma experiência única”. “A ino-
vação, a diversidade de pessoas, 

“É FUNDAMENTAl  
pARA O jUIz  

DO RIO ESTAR 
ATUAlIzADO SOBRE 
O qUE Há DE MAIS 

MODERNO”, 
renata GiL,  

presidente da AMAERJ
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tive um engrandecimento pessoal, não só pelo local e pela 
enorme matéria abrangida. Algumas coisas foram real-
mente novas, como processos digitais – não eletrônicos – 
e cortes digitais. No Brasil, não tinha ouvido falar nisso.”

O que mais chamou a atenção do juiz federal Mar-
celo Bretas, responsável por julgar a Operação Lava-
Jato no Rio, foi o debate sobre o uso das novas tecno-
logias de inteligência artificial no Direito, na resolução 
online de conflitos e na análise de decisões judiciais por 
grandes bancos de dados. “Isso nos traz preocupações 
sobre como essas tecnologias vão influenciar o traba-
lho do Poder Judiciário e mostra 
que tem de se atualizar. A Justi-
ça deveria tomar a dianteira dos 
mecanismos de disputa onli-
ne, especialmente nas demandas 
de massa repetitivas. Marcaría-
mos um gol e entraríamos com 
o pé direito no futuro”, afirmou.

“Não podemos deixar pas-
sar a oportunidade de conhecer 
essas práticas mais avançadas”, 
afirmou o presidente do TRF-2, 
desembargador André Fontes, 
para quem a principal contribui-
ção do evento foi a troca de ideias 

entre juízes e profissionais dos EUA sobre a Justiça e sua efetividade. 
Entre essas ideias inovadoras está a do engenheiro Ron Dolin, formado 

em Matemática e Física – além de Direito – e professor de Harvard. Ele foi 
o funcionário número 50 do Google. Em palestra, defendeu o uso de soft-
wares no lugar de advogados. Segundo ele, não há como evitar a inovação 
tecnológica no Direito e barreiras corporativas não devem impedir a ajuda 
de softwares que possam aprimorar e agilizar os processos. Ele defende que 
a qualidade do trabalho, e não o preconceito, seja o fator decisivo para a 
avaliação. Para isso, propõe o teste de Turing, criado pelo matemático bri-
tânico Alan Turing, que se notabilizou como um dos pais da computação 
e por ter quebrado o código nazista durante a 2ª Guerra Mundial. Ele ficou 

conhecido do grande público com o filme “O jogo 
da imitação”. “Se você não for capaz de identificar se 
o trabalho foi feito por uma pessoa ou computador, 
passa o teste de Turing.” Dolin disse que nos EUA e 
em outros países muitas pessoas chegam aos tribu-
nais sem defesa. “É melhor ser defendido por um 
software ou não ter representação? Os sistemas de 
informática têm baixo custo, são capazes de identi-
ficar e corrigir erros.”

juiZ prECiSa  
SElECiOnar O quE dEvE  
ir para a mEdiaÇÃO

A coordenadora do escritório-modelo da 
Faculdade de Direito de Harvard, Ana Carolina 

“NãO pODEMOS  
DEIXAR pASSAR  

A OpORTUNIDADE 
DE CONHECER ESSAS 

pRáTICAS MAIS 
AVANçADAS”,  

andrÉ FOntes,  
presidente do TRF-2

simPÓsio internacional
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Riella defendeu que os juízes façam uma triagem dos 
casos que podem ser resolvidos por mediação e o acon-
selhem às partes que adotem soluções alternativas de 
conflitos. Segundo ela, nos EUA, apenas 3% dos confli-
tos são resolvidos pela Justiça. O Brasil teve 29 milhões 
de novas ações em 2017. “Não temos tempo a perder 
no Brasil. É um problema coletivo, e a solução deve ser 
coletiva, com a participação de juízes, promotores, fun-
cionários públicos, advogados. O juiz deve atuar como 
um ‘gerente’, responsável pela triagem do que deve ser 
resolvido por mediação ou por decisão judicial. O juiz é 
um resolvedor de problemas e cabe a ele educar as par-
tes. O papel na triagem é diferente, é aconselhar, per-
guntar: ‘O litígio é o melhor caminho?’ Milhões de reais 
e milhões de horas de trabalho podem ser economiza-
dos”, afirmou Riella, que é curitibana e atualmente coor-
dena a clínica de negociação e mediação de Harvard.

O professor da USP André Ramos Tavares afirmou 
que o custo de soluções extrajudiciais equivale a 1/6 do 
custo do processo judicial. Ele pondera, entretanto, que 
há muito a avançar no campo da resolução alternativa de 
conflitos. A primeira barreira, porém, começa na univer-
sidade. Das 31 maiores faculdades de Direito do Brasil, 
53% não oferecem nenhuma aula sobre métodos alter-
nativos de resolução de conflitos; 29% as tem, mas ape-
nas como eletivas; só em 19% havia aulas obrigatórias. 

fotos: liniMBeRg PhotogRaPhY e RaPhael goMide

1. Todd 
Henderson, da 
Chicago Law 
School 2. Fabrício 
Fernandes de 
Castro, Bruno 
Bodart, Sergio 
Moro e Renata Gil 
3. Raquel Dodge 
e a presidente da 
AMAERJ 4. Luís 
Roberto Barroso 
e magistrados 
5. Apresentação 
durante o 
simpósio

3

4

5
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amaerj em moVimento

aMaeRJ garante vitórias 
no supremo e no tJ-RJ 
para os juízes do estado

DEFESA INTEgRAl 
DA MAgISTRATURA 
FlUMINENSE

por dieGO CarvaLHO

fluxO autOmatiZadO

O requerimento da AMAERJ sobre o projeto das varas 

criminais foi inteiramente atendido pela administração 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A pedido da 

Associação, o TJ-RJ decidiu não implantar imediatamente 

a Central Única de Processamento, também conhecida 

como “cartorão”, e anunciou que o Fluxo Automatizado 

Processual das Varas Criminais será inicialmente testado 

em um projeto-piloto. A presidente da AMAERJ, 

Renata Gil, participou da reunião do Tribunal com 

os juízes criminais, em 18 de junho. Os magistrados 

reclamaram do açodamento da proposta do Fluxo. 

Em razão da complexidade do projeto, a Associação 

pleiteou que o sistema fosse amplamente analisado.

OrGaniZaÇÃO daS ElEiÇÕES

CÂmEraS Em GaBinEtE

Cerca de 40 juízes e chefes de cartório das zonas 

eleitorais de Niterói e cidades vizinhas trataram da 

segurança e da fiscalização das eleições deste ano 

com o presidente do TRE-RJ (Tribunal Regional 

Eleitoral), Carlos Eduardo da Fonseca Passos. O 2º 

vice-presidente da AMAERJ, Ricardo Alberto Pereira, 

participou do encontro, em 7 de junho, no Centro 

da Memória Judiciária de Niterói (antigo Fórum).

A juíza Maria Cristina Gutiérrez Slaibi foi autorizada 

pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a instalar 

câmeras de segurança nas dependências da 3ª Vara 

Cível da Capital, onde atua. Membros do Conselho da 

Magistratura do TJ-RJ destacaram, em 24 de maio, 

que a decisão é pioneira e abre precedente para que 

mais juízes também tenham o sistema de segurança. 

A AMB e a AMAERJ defenderam a magistrada. Maria 

Cristina Slaibi arcará com os custos de compra, 

instalação e manutenção dos equipamentos. 

Ela destacou que a segurança no exercício da 

magistratura é garantia da função jurisdicional.

A presidente da AMAERJ, Renata Gil, e o juiz-
auxiliar da Presidência do TJ-RJ Marcelo Oliveira

O juiz Ricardo Alberto reafirmou o apoio e a confiança 
da AMAERJ e destacou o diálogo com o TRE
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fotos: aMaeRJ, nelson JR. e caRlos MouRa/stf

As regionais da AMAERJ em 

Niterói e Volta Redonda têm 

novas diretorias. Em 5 de julho, 

a juíza Beatriz Prestes Pantoja 

(8ª Vara Cível de Niterói) 

tomou posse como presidente 

da 1ª Regional (Niterói), em 

cerimônia no Museu de Arte 

Contemporânea (MAC). No 

Sul Fluminense, o juiz Antonio 

Augusto Balieiro (4ª Vara Cível 

de Barra Mansa) assumiu a 

presidência da AMAERJ Volta 

Redonda em 9 de maio. Os 

mandatos são de dois anos.

nOvaS dirEtOriaS

pEdidO atEndidO nO Stf

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli 

suspendeu, em 24 de maio, a Lei Estadual 7.917/2018, que 

estabelecia prazo de 180 dias para a permanência de presos 

provisórios nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. Toffoli 

deferiu liminar de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

proposta por AMB e AMAERJ contra a legislação, sancionada 

em março. No pedido, as entidades sustentaram que a lei 

violava a constituição de forma flagrante, literal e manifesta.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu 

o pedido da AMB e da AMAERJ para antecipar o horário de 

expediente dos fóruns do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O 

objetivo é evitar o trânsito de juízes, servidores e jurisdicionados 

no período noturno, em razão do quadro de insegurança que 

atinge o Estado. De acordo com Fux, em decisão publicada 

em 22 de junho, a medida não implicará na diminuição da 

carga horária atualmente adotada. O pleito da AMAERJ foi 

apresentado em decorrência do relato dos juízes da Baixada 

Fluminense sobre a falta de policiamento nos fóruns da região.

ExpEdiEntE fOrEnSE

Fux destacou que a mudança visa a resguardar 
o direito fundamental à segurança

Associados confraternizam no Sul 
Fluminense, na posse da direção 
da AMAERJ Volta Redonda

Após pedido 
da AMAERJ e 
da AMB, Dias 

Toffoli concedeu 
liminar para 

suspender lei 
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Congresso 
Brasileiro de 
magistrados 
reúne 
autoridades 
de todo  
o país
Cerca de 1,2 mil pessoas  
estiveram em Maceió

por  
tHaise COnstanCiO

“A politização do Judiciário ou a judicialização da política?” 
Foi essa pergunta que o 23º Congresso Brasileiro de Magis-

trados, organizado pela AMB, buscou responder nos três dias 
do evento em Maceió (AL). Conferencista magno, o vice-pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Tof-
foli mostrou como, ao longo da história nacional, processos da 
vida política foram judicializados, até mesmo com ações no STF. 

Para um público de ao menos 1,2 mil pessoas, Toffoli des-
tacou o momento atual da democracia brasileira. “Vivemos a 
plena autonomia do Judiciário e a independência dos magis-
trados em relação aos outros Poderes. Na Constituinte, pre-
valeceu o protagonismo do Judiciário, a reestruturação da 
vontade da população e foram criadas garantias sociais para 
segmentos da sociedade ditos minoritários. O STF deixou de 

julgar ações individuais e passou a enfrentar os problemas 
regionais, econômicos, sociais, culturais, da Federação, de 
conflitos entre os poderes”, disse.

Dias Toffoli também falou sobre a importância de moder-
nizar o Judiciário e incentivar alternativas de solução de confli-
tos, como mediação e conciliação. Ele citou o caso da empresa 
de telecomunicações Oi, em que o juiz Fernando Viana, da 7ª 
Vara Empresarial do TJ-RJ, usou métodos alternativos e a tec-
nologia para firmar 30 mil acordos com credores. Falou ainda 
sobre o futuro do Judiciário.

“Queremos uma magistratura forte, valorizada, íntegra e 
unida em torno de um projeto comum para o Judiciário nacio-
nal. Cabe a nós, magistrados da ativa e aposentados, liderar 
esse projeto com diálogo, planejamento, estratégia, muito 
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fotos: thaise constancio, WendeRson luiz e aMB

trabalho e dedicação. Somos a elite dessa sociedade desigual 
e temos que ajudar a construir uma nação brasileira, com efi-
ciência, transparência e responsabilidade”, concluiu o vice-pre-
sidente do STF, que deverá assumir a presidência em setembro.

Na abertura, a AMB entregou comendas da Ordem do 
Mérito Judiciário a seis homenageados: Dias Toffoli, Haydée 
Mariz de Oliveira (coordenadora de Pensionistas da Apama-
gis e secretária de Pensionistas da AMB), ministro Humber-
to Martins (vice-presidente do STJ e do Conselho da Justiça 
Federal), Homero Sabino de Freitas (vice-presidente da Asme-
go), Ney Alcântara (conselheiro regional da Associação Nacio-
nal dos Magistrados Estaduais e presidente da Almagis) e Adil 
Todeschini (presidente da Associação dos Magistrados do Tra-
balho do Rio Grande do Sul).

‘COnfiO nO juiZ dE 1º Grau’, 
diZ CármEn lúCia

A presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Cármen Lúcia, e o presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participaram do painel “Temas 
Relevantes da Magistratura Atual”. Cármen Lúcia elogiou o 
trabalho dos juízes de 1º grau, especialmente os criminais, 
que têm alimentado o Banco Nacional de Mandados de Prisão 
(BNMP) com informações de presos de todo o país.

“A maioria dos Estados está com o cadastro completo, temos 
a maioria das informações nacionais e conseguimos graças aos 
juízes que, além da função jurisdicional, atuaram administra-
tivamente. Vivemos momentos difíceis muito porque nossa 
Justiça é artesanal, mas temos juízes que seriam valorizados 

2

3

1

1. Assembleia Geral aprovou Carta e Missiva de Maceió 
2. Ministro Marco Aurélio Mello abordou a segurança 
jurídica 3. Presidente Renata Gil e o ministro Dias Toffoli
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Presidente da AMAERJ e vice-presidente Institucional 

da AMB, a juíza Renata Gil participou do painel “Seguran-

ça Institucional e Pública” do 23º Congresso dos Magis-

trados Brasileiros. Ela lembrou casos emblemáticos em 

que juízes e autoridades estiveram sob ameaça, como 

Patrícia Acioli e Marielle Franco, assassinadas em conse-

quência das atividades judicial e parlamentar.

“Trabalhamos por uma magistratura criminal mais forte, 

unida, independente e pelo aperfeiçoamento do sistema de 

Justiça e Legislativo. Temos um corpo de leis bastante di-

vergente, e a sociedade, por vezes, clama por punições mais 

A presidente 
da AMAERJ 

citou o crime 
da juíza 

Patrícia Acioli

em qualquer lugar do mundo. Confio muito no juiz brasileiro, 
principalmente no de 1º grau”, afirmou.

A ministra ressaltou ações e projetos iniciados à frente do 
CNJ e citou a implantação de inteligência artificial para agi-
lizar o Judiciário. “Quero boas condições de trabalho, mate-
riais, remuneratórias e de gestão para os 18 mil juízes bra-
sileiros. Com os avanços tecnológicos, os magistrados terão 
mais eficácia no trabalho, e a resposta será mais rápida. A 
insatisfação que vemos na sociedade hoje é uma busca por 
transformação”, disse.

Cármen Lúcia destacou a necessidade de a magistratura 
falar diretamente à sociedade. “Precisamos contar sobre nosso 
trabalho. Hoje, a população reconhece, mas não conhece o 
Judiciário. Queremos que entendam que o tempo da política é 
um e o nosso, outro. Somos um Judiciário em construção, para 
ser forte, independente e eficiente.”

Rodrigo Maia ressaltou a importância do equilíbrio entre 
Executivo, Legislativo e Judiciário, principalmente em perío-
dos de transformação social. “A relação entre os Poderes tem 
que ser harmônica, com bastante diálogo e respeito à inde-
pendência. Informações mal colocadas geram atritos desne-
cessários na relação harmônica entre os poderes. Desta forma, 
vamos construir juntos soluções e estruturas para cada Poder 
exercer sua função. Nada na Câmara acontece sem diálogo, 
principalmente quando afeta outros Poderes. Nessa transfor-
mação que o Brasil vive, o papel de cada um de vocês tem sido 
fundamental”, afirmou.

‘maGiStratura virOu atividadE dE 
riSCO’, diZ rEnata Gil Em palEStra

1

2

1. Presidente do STF e do CNJ, a ministra Cármen Lúcia 
foi aplaudida de pé 2. Luís Roberto Barroso elogiou a 
atuação dos juízes de 1º grau no combate à corrupção

caPa
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COmBatE à COrrupÇÃO
O ministro do STF Luís Roberto Barroso elogiou a atuação 

dos juízes do 1º grau no combate à corrupção e aos privilégios. 
“Existe uma minoria muito bem protegida no Brasil. São os cor-
ruptos. Pessoas que desviaram milhões de reais, que mantêm 
suas contas no exterior e são libertadas a granel de maneira que 
desprestigia os juízes de 1º grau que enfrentam essa cultura de 
desigualdade que sempre protegeu os mais ricos. Vocês enfren-
tam, dentro da Constituição, com fundamentação adequada, 
essa cultura de leniência que criou um país de ricos delinquentes 
que acham que podem fazer qualquer coisa e escapar da Justiça. 
É a velha ordem sendo transformada”, discursou, sob aplausos.

Já o ministro do STF Marco Aurélio Mello falou sobre 
“Segurança Jurídica em Tempos de Crise”. Citando escândalos 
de corrupção e a precariedade dos serviços públicos, ele afir-
mou que a sociedade “chegou a um grau de indignação em que 
quer correção de rumos”: “A crise vivida pelo Brasil é enorme 
e se faz no campo moral, econômico-financeiro e no mercado”.

Para o ministro, na busca por novos rumos e diretrizes é 
preciso ter segurança jurídica para que a sociedade não seja 
surpreendida a cada passo. Cabe aos magistrados cumprir a 
Constituição, para afastar lesão ou ameaça de lesão a direito.

“O juiz é responsável pelo restabelecimento da paz social per-
turbada pelo conflito de interesses. A interpretação [da legislação] 
deve ser estrita, considerando a formação humanística [do julga-
dor]. Toda vez que abandonamos a legislação de regência, corre-
mos o risco de abandonar a ordem jurídica e gerar uma insegurança 

duras. Ao mesmo tempo, reportagens 

mostram o sistema carcerário deterio-

rado e as pessoas se penalizam e acei-

tam o discurso público do esvaziamen-

to das cadeias, sem qualquer critério ou 

estudo verdadeiro de números”, disse.

A presidente da AMAERJ citou pes-

quisa do CNJ que mostrou que 110 ma-

gistrados estão sob ameaça, 30 deles 

no Rio. “A magistratura se tornou uma 

atividade de risco em função dessa cri-

se sistêmica que vivemos, principal-

mente no Rio de Janeiro”, afirmou.

Ela citou ações nacionais em prol 

da segurança dos magistrados e a Re-

solução 104, do CNJ, que criou o Fun-

do Nacional de Segurança do Judi-

ciário para dar suporte financeiro aos 

tribunais na implantação do plano de 

segurança e assistência aos juízes em 

situações de risco.

igualdade
A juíza Adriana Ramos de Mello 

abordou as dificuldades para ascen-

são feminina no Judiciário, no pai-

nel “Gênero e Feminização da Ma-

gistratura”. Enquanto no TJ-RJ, as 

mulheres representam 49% da ma-

gistratura, a média nacional é de 37%, 

informa o CNJ.

“No 2º grau, na cúpula do Judiciário, 

nos Tribunais Superiores e no CNJ, en-

frentamos dificuldades para ascender 

a cargos eletivos. Enquanto o Brasil su-

bestimar 52% da população, não tere-

mos igualdade de gênero. Só teremos 

desenvolvimento econômico quando 

as mulheres passarem a tomar deci-

sões. Uma Justiça que tem diversidade 

e igualdade de gênero tem maior pro-

ximidade com a sociedade”, ressaltou.

1

2

1. O ministro João Otávio de Noronha falou sobre as
prerrogativas dos magistrados 2. O deputado Rodrigo Maia 
foi recebido por dirigentes das associações da magistratura



Revista fórum20

Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 2002 - Centro - RJ

Tel.: 21 2297 9000   |   21 98502 3931   |   www.occhiali2002.com.br

Sem tempo? 
Nós vamos até você!

Atendimento personalizado
Descontos para os Associados AMAERJ 

ÓTICA

maior. Em épocas de crise, devemos ter apego à norma jurídica 
pois não se avança desprezando o arcabouço normativo”, detalhou.

OlHO na maGiStratura
Corregedor nacional de Justiça e presidente eleito do STJ, 

o ministro João Otávio de Noronha tratou das prerrogati-
vas e dos direitos da magistratura. Ele lem-
brou que, hoje, qualquer desvio de um juiz 
repercute na mídia, muitas vezes colocan-
do a liberdade de expressão acima da pre-
servação da dignidade moral do cidadão. 

“É preciso se comunicar melhor para 
explicar aos jurisdicionados que as prer-
rogativas reconhecidas na Lei Orgânica da 
Magistratura (Loman) e as garantias consti-
tucionais existem para que o juiz seja, antes 
de tudo, isento. É necessário dar eficácia e 
concretizar o princípio da dignidade huma-
na, e não usá-lo para alterar a interpretação 
jurídica”, ponderou.

Já o futuro corregedor nacional de Justi-
ça, ministro Humberto Martins, traçou um 
panorama da magistratura brasileira. Ele 

falou do gradual aumento da representatividade feminina, da 
relação entre vida profissional e pessoal dos magistrados, em 
especial com o advento das redes sociais e a contínua divul-
gação de notícias falsas. Para ele, “a magistratura deve falar 
menos na mídia e mais nos autos”.

Martins ressaltou que o uso de tecnologia artificial para 
a elaboração de textos jurídicos como peti-
ções, sentenças e acórdãos em breve será 
realidade. Neste cenário, a formação huma-
nista dos juízes será ainda mais importante 
tanto para mediação e conciliação entre as 
partes, quanto para a tomada de decisões.

Ao final do 23º Congresso Brasileiro de 
Magistrados foram aprovadas a Carta e a 
Missiva de Maceió, com orientações para a 
AMB, os tribunais, as associações e a magis-
tratura sobre o papel do Judiciário na socie-
dade. Três teses foram aprovadas, entre elas 
“O reconhecimento dos antecedentes a par-
tir da condenação em 1º grau – Uma rein-
terpretação da Súmula 444 do STJ à luz da 
recente Jurisprudência dos Tribunais Supe-
riores”, do juiz Anderson de Paiva (TJ-RJ). 

“qUEREMOS UMA 
MAgISTRATURA 

FORTE, VAlORIzADA, 
íNTEgRA E UNIDA 
EM TORNO DE UM 
pROjETO COMUM 

pARA O jUDICIáRIO 
NACIONAl”,  

dias tOFFOLi,  
ministro do STF

caPa
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carlos 
burle
SURFISTA, CAMPEÃO 
MUNDIAL DE ONDAS 
GIGANTES EM 1998 
E NA TEMPORADA 
2009/2010. AUTOR 
DE “PROFISSÃO: 
SURFISTA”, LIVRO 
EM QUE RELATA 
SUA TRAJETÓRIA

pOr

Nosso dever social  
é promover o bem de 
todos. Estamos todos no 
mesmo barco, na mesma 
prancha. Faça do seu 
talento algo positivo

V ivi, recentemente, um momento interessante. Recebi no 
Recife uma homenagem da Assembleia Legislativa de Per-
nambuco, a Medalha Leão do Norte. Estava acompanha-

do do grande surfista Fábio Gouveia, que é paraibano e recebeu o 
título de Cidadão Pernambucano.

Para mim, tudo aquilo não passou de formalidade. Confesso 
que não me encheu os olhos. Havia protocolo, políticos, discursos 
em homenagem a mim e a meu amigo Fabinho. Estava lá também o 
Geraldo Cavalcanti, presidente da Associação Nordestina de Surfe.

De um lado, os políticos, aproveitando a ocasião para fazer 
seus discursos. Do outro, Geraldo, falando que é preciso investir 
mais em um esporte tão importante e popular. Uns pediam aplau-
sos. O outro, investimentos.

Aquilo me incomodou muito. Sou um cara que não consigo ficar 
na superfície. Estavam ali vários surfistas antigos, da minha geração 
e até anteriores a mim. Também havia surfistas novos, empresários 
do meio. Todo mundo estava vendo a minha cara meio fechada.

Na minha vez de falar, disse que era um momento de comemo-
ração, que era muito grato pela homenagem, que era a chance de 
rever a cidade em que nasci, que tanto amo, e de encontrar a famí-
lia. Mas que não poderia deixar de falar de política. Se não falasse, 
fingiria que não havia ali um elefante branco.

Vivemos um momento muito delicado na política. Ao ouvir 
os discursos, me veio à cabeça um movimento contrário. Quando 
comecei há 38 anos, o surfe era totalmente marginalizado, um espor-
te relacionado às drogas. Faltavam estrutura e patrocínios. Hoje é um 
esporte olímpico com a imagem associada à qualidade de vida, saúde 
e profissionalismo! Um estilo de vida valorizado no mundo inteiro.

Já passei, como surfista, por todo tipo de preconceito e pré-julga- 
mento. Naquele momento, estava sendo homenageado por uma classe 
que tem uma imagem horrível, péssima. As coisas meio que se alter-
naram. Tenho, no meu entendimento, que é muito fácil julgar e con-
denar. E é muito difícil se aproximar e trabalhar pela transformação.

Não gosto de pessoas que adotam posições de extremismo, 
que perdem a paciência quando se deparam com opiniões con-
trárias. Chegamos a um momento em que não se respeita a diver-
gência. Respeitar as opiniões é a base da democracia. Se você tem 
seus valores e crenças, precisa saber que o outro também os tem 
e que se deve respeitá-los, mesmo que não sejam os seus valores 
e crenças. Você pode conviver em harmonia com as divergências. 

Nosso dever social é promover o bem de todos. Já fui julgado 
por ser surfista, acusado de ser vagabundo. Consegui em quase qua-
tro décadas no surfe reverter isso, à custa de muita dedicação, sacri-
fícios, esforço, dores, privações, treinos, empenho. E com o apoio de 
surfistas, amigos, familiares, patrocinadores, apoiadores, fãs.

No atual momento brasileiro, todos estão com os nervos à flor 
da pele. Precisamos respeitar mais a opinião dos outros. Esque-
cemos-nos do bem comum. Estamos todos no mesmo barco, na 
mesma prancha, remando para o mesmo lugar. Minha mensagem 
é esta: faça de seu talento algo positivo. Há uma coisa muito mais 
importante do que Carlos Burle, do que a política, do que o surfe. 
Esta coisa é o bem comum.

Foi isso que disse naquela solenidade. Eu me vi ali apenas 
como uma ferramenta. Aquele prêmio não era só meu. Foi uma 
comunidade toda que fez aquilo. Sou apenas mais um. Não vou 
conseguir ser feliz sozinho. 

A POLÍTICA, 
O SURFE 
E O SER 
HUMANO

Burle surfa em sua primeira grande conquista: o ISA Big 
Wave Challenge, campeonato mundial de ondas gigantes 
disputado em 1998 em Todos Santos, México 

fotos: divulgação e RoBeRt BRoWn/aceRvo Pessoal
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Judiciário será redefinido  
pela tecnologia da informação”
Segundo professor de Harvard, processos digitais, audiências 
virtuais e análise de decisões mudarão o trabalho dos juízes

o 
professor de Direito de Harvard David Wilkins se dedica a 
pesquisar a carreira jurídica nos EUA e em países como Bra-
sil, Índia e China. Wilkins lançou este ano o livro “The Brazi-

lian Legal Profession in the Age of Globalization – The rise of the 
Corporate Legal Sector and its Impact on Lawyers and Society” (A 

Carreira Jurídica na Era da Globalização – A Ascensão do Setor 
Corporativo Jurídico e seu impacto sobre Advogados e a Socieda-
de”). Segundo ele, a globalização afetou o mercado de escritórios 
brasileiros e, agora, o novo desafio para advogados e magistrados 
é se adaptar à tecnologia, que vai redefinir a atuação do Judiciário. 

“

FórUm: Quais são os maiores desa-

fios na profissão do Direito no Brasil?

david WiLkins: No livro, falamos da 
profissão legal no contexto da globaliza-
ção, de advogados e operadores do Direi-
to em economias emergentes. Estudamos 
como a globalização está redefinindo o 
mercado para os operadores do Direi-
to. Desde 1990, esses países emergiram 
e abriram suas economias. Houve pri-
vatizações e o aumento de investimento 
estrangeiro, criando demandas por novas 
leis de mercado, antitruste, e novos tipos 
de advogados, com novas habilidades. O 
que encontramos no Brasil é um novo 
tipo de escritórios, empresariais, que 
se tornaram os maiores do país, como 
Pinheiro Neto, Machado Meyer, Mattos 
Filho. Houve um tremendo crescimento 
de escritórios corporativos dedicados a 
demandas de multinacionais e de gran-
des empresas brasileiras. Criou-se esse 
fenômeno de terceirização dos serviços 
a escritórios. Antes, as grandes empre-
sas tinham seus próprios departamentos 

jurídicos. Ocorreu o mesmo fenômeno 
na Índia e na China, lá o crescimento foi 
ainda mais rápido. Há muitos escritórios 
sofisticados e de alta qualidade, com mais 
de mil advogados, por conta do desenvol-
vimento do setor corporativo – a China é 
mais global que o Brasil.

FórUm: Como isso afeta a educação 

jurídica? 
WiLkins: Essa realidade pressiona as uni-
versidades. Passa a ser necessário uma for-
mação diferente da tradicional. Na China, 
isso aconteceu nas universidades públicas 
– mas não na Índia, onde as faculdades 
nacionais resistiram a atender à deman-
da por advogados globais. Os estudantes 
de Direito estão em um mundo mais glo-
balizado, que demanda educação execu-
tiva permanente. Nos EUA, especialmen-
te em Harvard, temos tido crescimento 
de alunos estrangeiros. Eles precisam de 
habilidades, e os grandes escritórios com-
pensam parcialmente lacunas na forma-
ção tradicional mandando seus melhores 

jovens para fazer LLM nos EUA e no 
Reino Unido. Mas isso gera tensões e 
pressões do sistema regulatório, dos 
organismos de classe, como a OAB. 

FórUm: a prática do direito tem forte 

regulação local, com as Ordens de 

advogados. Como essa regulação lo-

cal se relaciona com o mundo global? 

WiLkins: Esses advogados exercem 
muita influência porque são os mais bem 
pagos e mais prestigiosos, em um contex-
to de tradição, hierarquia e prestígio. E a 
educação acadêmica está ligada aos advo-
gados e operadores do Direito. À medida 
que a globalização chega, crescem e se 
espalham escritórios globais, em geral 
anglo-americanos. Hoje, algumas das 
maiores e mais globais firmas do mundo 
estão no Reino Unido, muitas de fusões e 
aquisições. É o círculo mágico dos gran-
des escritórios, que se espalharam para 
a Europa continental. Hoje há grandes 
firmas na França, Holanda, Alemanha. 
E agora chegam ao Brasil, Índia, África. 

entreVista DAVID WILKINS

por rapHaeL GOmide,  
Enviado a Cambridge (EUA)
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FórUm: Que instituições no Brasil 

se aproximam do modelo global de 

ensino do Direito?

WiLkins: A FGV é certamente a mais 
globalizada e, em geral, as particulares 
são mais avançadas nesse sentido. Não 
tem havido um movimento das uni-
versidades públicas para se tornarem 
mais globais e modernas.

FórUm: Quais as diferenças entre os 

métodos de ensino no Brasil e nos EUA?

WiLkins: As escolas americanas ensi-
nam pelo método socrático, que é fazer 
os alunos chegarem às aulas já tendo lido 
textos e promover o diálogo, por pergun-
tas e respostas. Pedimos que articulem 
posições em debates. É bem diferente 
das aulas expositivas, predominantes no 
Brasil. Aqui há muito mais simulações, 
e damos importância aos escritórios-
modelo, representando clientes reais. 
Fazemos simulações de negociação, jul-
gamentos simulados. Falamos sobre suas 
mudanças atuais na profissão legal e em 
suas estruturas, democracia, diversida-
de. Muitas faculdades de Direito aqui 
oferecem Educação Executiva, cursos de 
Estratégia em Escritórios de Advocacia, 
Liderança, uma experiência próxima do 
que os alunos encontrarão no mercado 
atual. Parte da diferença é que, nos EUA, 
Direito é uma pós-graduação de três 
anos, após quatro anos de outra facul-
dade. E nos EUA, quase todos os alunos 
se tornam advogados, enquanto no Bra-
sil frequentemente trilham outros cami-
nhos, como os concursos públicos. 

FórUm: Há muitos alunos juízes em 

Harvard?

WiLkins: Os juízes agora estão vendo 
casos comerciais, novos argumentos 
de advogados, portanto têm tido um 
maior interesse nas mudanças da pro-
fissão legal e vindo estudar. Hoje muitas 

disputas são resolvidas fora dos tribunais, 
com arbitragem, especialmente na área 
comercial. Mas ainda são os advogados 
que mais vêm estudar. 

FórUm: O que mais está mudando o 

ambiente legal hoje?

WiLkins: A nova fase sendo formatada 
pelas novas tecnologias. Os grandes escri-
tórios brasileiros tinham as grandes fir-
mas americanas e inglesas como modelo, 
porém esses modelos já estavam mudan-
do, miravam um alvo em movimento. 
Mas o Brasil não vai só seguir e copiar, 
talvez lidere o movimento. Há, por exem-
plo, o escritório JBM que atua em deman-
das de massa usando tecnologia e geren-
ciamento para processar dados de cen-
tenas de milhares de processos. É difícil 
manter-se atualizado. Análise de dados, 
Inteligência Artificial, Machine Learning, 
Process Management, são muitas as fer-
ramentas tecnológicas que já estão sendo 
usadas para facilitar o trabalho. Um sócio 
do JBM diz que atuam como uma fábrica 

e têm orgulho de ter levado a tecnolo-
gia e aplicá-la para resolver problemas. 
É um exemplo do Brasil para o mundo.

FórUm: Como o judiciário pode se 

preparar para essa revolução digital?

WiLkins: Os juízes devem conhecer as 
novas tecnologias e entender as mudan-
ças que o cenário traz para a profissão. 
O Judiciário precisa estar conectado às 
mudanças porque será redefinido pela 
tecnologia da informação. Processos 
digitais, audiências virtuais, novas tec-
nologias que tentam prever como os juí-
zes decidirão, com base no histórico de 
decisões, e como eles reagirão: tal argu-
mento tem mais chance de persuadi-lo; 
suas decisões são mais ou menos duras 
pela manhã ou pela tarde, tudo isso está 
chegando! O eBay já resolve 1 milhão de 
disputadas sem nenhuma intervenção 
judicial. Como isso vai redefinir a Justi-
ça? E, mais importante, como os juízes 
devem ser treinados? O que devem saber 
sobre as mudanças e TI? 

David Wilkins,  
de Harvard, 

defende uma 
 nova formação 

para o 
profissional 

do Direito

foto: liniMBeRg PhotogRaPhY
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encontro

Descontração 
marcou o 

congraçamento 
da classe em 

Mangaratiba

o 
3º Encontro Estadual dos Magistrados 
reuniu cerca de 200 pessoas, entre juí-
zes e desembargadores da ativa e apo-

sentados do Rio, presidentes de associações 
de outros Estados, pensionistas e parentes 
de magistrados. O primeiro fim de semana 
de maio teve clima de descontração e reen-
contro entre colegas, no evento realizado 
em Mangaratiba, no litoral sul fluminense.

“É uma honra receber colegas de outros 
Estados. Os magistrados do Rio têm feito um 

trabalho muito bacana de união e, por isso, 
estamos aqui com aposentados, recém-che-
gados, colegas de meio e de topo de carreira. 
Agradeço a confiança de vocês no trabalho 
que temos desempenhado e ressalto que este 
é um espaço de convivência e amizade”, agra-
deceu a presidente da AMAERJ, Renata Gil.

Para o presidente da associação de Per-
nambuco (Amepe), Emanuel Bonfim, o 
encontro foi “super agradável”. “Renata faz 
a diferença por congregar e deixar todos à 

vontade. Vou levar essa ideia para Pernam-
buco, com a parte institucional e a social, 
porque ajuda a agregar a classe”, disse.

uniÃO da ClaSSE
Elbia Araújo, presidente da associação 

da Bahia (AMAB), destacou o formato do 
evento. “Foi maravilhoso. Uma oportuni-
dade de congraçamento entre toda a magis-
tratura brasileira. O formato é ideal porque 
temos uma sobrecarga de trabalho e tivemos 

por tHaise 
COnstanCiO

associados destacam 
união entre magistrados 
no 3º encontro estadual
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1. Participantes 
aprenderam técnicas  
de Segurança 
Preventiva 2. 
Presidentes de 
associações regionais 
estiveram no evento 
da AMAERJ 3. Renata 
Gil e magistrados 
recepcionaram 
os colegas

a chance de confraternizar”, comentou.
Para Fernando Cury, presidente da 

associação de Mato Grosso do Sul (Amam-
sul), a proximidade entre magistrados da 
ativa e aposentados de todo o país foi o 
diferencial. “Encontros assim são impor-
tantes porque nosso dia a dia é muito corri-
do e não temos tempo para conversar sobre 
trabalho ou vida pessoal. A palestra sobre 
segurança preventiva trouxe conhecimento 
importante para nossa rotina”, avaliou.

Presidente do Nupemec do TJ-RJ e 
membro do Comitê Gestor da Conciliação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 
desembargador Cesar Cury levou a famí-
lia ao encontro. “A estrutura do espaço é 
muito boa, e o evento foi extraordinário 
pela programação e integração com clima 
de descontração. As crianças também 
aproveitaram bastante”, contou.

Participaram do encontro os presidentes 

das associações de São Paulo (Apamagis), 
Fernando Bartoletti; Minas Gerais (Ama-
gis), Maurício Torres Soares; Piauí (Amapi), 
Thiago Brandão de Almeida; e Amazonas 
(Amazon), Cássio André Borges.

SEGuranÇa 
prEvEntiva

O especialista em segurança Leonar-
do Novo apresentou a palestra “Seguran-
ça Preventiva”. Ele abordou princípios 
básicos e regras fundamentais de preven-
ção pessoal, segurança familiar e célula de 
segurança, que inclui todos os membros 
de um grupo ou família. Major da Polícia 
Militar, pós-graduado em Direito Penal e 
Processual Penal e mestrando em Crimi-
nologia, ele explicou os conceitos táticos 
de prevenção, segurança no deslocamento 
a pé e motorizado, proteção da identidade 
e postura diante de tiroteios.

fotos: thaise constancio

“A parceria entre a AMAERJ e a Polícia 
Militar é boa porque somos duas pontas do 
sistema, com o objetivo comum de prestar 
um bom serviço à população. Como auto-
ridades, juízes têm que ter consciência de 
que são vítimas em potencial e precisam 
diminuir essa probabilidade. Por isso, pre-
cisam ter noções de segurança e precaução 
para si e a família”, aconselhou.

Com cerca de 30 magistrados sob escol-
ta policial, o Rio é o Estado com mais juí-
zes ameaçados. “A AMAERJ é precursora 
nacional em cursos de segurança e o TJ-RJ 
ensina segurança para outros tribunais. 
Temos sido bem-sucedidos no trabalho de 
apoio e promoção desses cursos e há um 
movimento nacional para replicar o que 
fazemos”, disse Renata Gil.

O juiz Felipe Gonçalves, 2º secretário da 
AMAERJ, frisou a importância da seguran-
ça nas redes sociais. “Passamos por muitas 
situações de insegurança no nosso dia a 
dia, no trabalho, no nosso deslocamento 
e de nossos familiares, inclusive nas redes 
sociais. Nosso objetivo, com a palestra e os 
cursos, é nos cercar de segurança.”

Diretor de Defesa de Prerrogativas e 
Direitos dos Magistrados da AMAERJ, o 
juiz Richard Fairclough ressaltou que o 
objetivo é repassar noções de segurança aos 
participantes. “Não queremos que o magis-
trado seja um combatente, mas que saiba 
se comportar e se proteger em situações de 
risco. Os tempos são difíceis, principalmen-
te no Rio de Janeiro, e temos que saber o que 
fazer. A união da magistratura é fundamen-
tal para superarmos as dificuldades”, disse.

O comandante do Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais (Bope), tenente-
coronel Alex Benevenuto Santos, participou 
do 3º Encontro Estadual dos Magistrados. 

1

2

3
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entreVista

“Desafio da Lava-Jato 
é remover tumor  
da corrupção sem 
matar o paciente”

MAttheW StepheNSoN

por rapHaeL GOmide,  
Enviado especial a Cambridge (EUA)

Matthew Stephenson é professor de 
Direito na Universidade Harvard, nos EUA

FórUm: a Operação Lava-jato pode estabele-

cer um precedente na luta contra a corrupção 

no mundo?

mattHeW stepHensOn: A Lava-Jato tem o 
potencial de ter consequências muito positivas con-
tra a corrupção em outros lugares por duas razões: 
uma direta e uma indireta. Já vimos esta investi-
gação descobrir corrupção em outros países na 

América Latina, com consequências políticas no 
Peru, Argentina, Colômbia. É possível que, à medi-
da que procuradores e juízes avancem, as coisas que 
revelem tenham efeitos significativos na luta contra 
a corrupção em outros países. A segunda manei-
ra, mais indireta, é que se for bem-sucedida tam-
bém no longo prazo, oferecerá um exemplo pode-
roso de que mesmo um país descrito por muitos 

fotos: liniMBeRg PhotogRaPhY

e 
m seu gabinete no quinto andar do prédio Griswald Hall, em Harvard, o professor de Direito Matthew Ste-
phenson ostenta um taco de beisebol na estante e atende alunos e jornalistas usando camiseta e boné espor-
tivo. Especialista no estudo da corrupção, é de lá que Stephenson acompanha os principais casos no mundo, 

como a Operação Lava-Jato. Com olhar acurado e discurso didático, ele fez palestra ao lado do juiz federal Marce-
lo Bretas no Harvard Law Brazilian Association Legal Symposium, em abril. Em entrevista à FórUm, afirma que 
a Lava-Jato pode estabelecer um importante precedente para países em desenvolvimento na luta contra a corrup-
ção, mas alerta que não há garantias de que trará transformações na sociedade e na cultura brasileiras. “A Lava-
Jato tem o potencial de ser inspiradora para o mundo, mas não devemos estourar nenhum champanhe ainda!”



Para 
Stephenson, 

Lava-Jato  
pode impactar  

outros países
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como tendo corrupção disseminada 
pode fazer grande progresso, com as 
instituições certas. Especialmente as 
que permitem a procuradores e investi-
gadores ter independência, autonomia 
e poder suficientes, assim como juízes 
independentes e com autoridade. É 
uma mensagem importante, porque é 
fácil ser pessimista com corrupção sis-
têmica. Países como Suécia e EUA são a 
prova de que é possível sair desse ciclo 
de corrupção. Muitos no mundo em 
desenvolvimento não os veem como 
exemplos relevantes, mas se o Brasil faz 
isso, aí pode ter um efeito muito posi-
tivo! Ainda não conhecemos o fim da 
história, a Lava-Jato tem conseguido 
se manter há quatro anos, com conde-
nações de muitos políticos e empresas. 
Mas essas elites acuadas vão reagir. E 
há a preocupação de que, mesmo bem-
sucedida, possa não levar a transfor-
mações significativas na sociedade e na 
cultura brasileiras.

FórUm: Foi o caso da Operação mãos 

Limpas, da Itália, nos anos 1990?

stepHensOn: Há os que dizem que 
a Operação Mãos Limpas teve efei-
tos positivos, mas outros que não foi o 
que se esperava como um momento de 
virada para estabelecer uma nova era, 
com um novo sistema político livre da 
corrupção. Portanto, a Lava-Jato tem 

o potencial de ser inspiradora para o 
mundo, mas ainda não devemos estou-
rar nenhum champanhe! Ainda há muito 
trabalho a ser feito, não só pelos procu-
radores, investigadores e juízes, mas tam-
bém pela cultura política e pela socie-
dade. Os procuradores são importantes, 
mas sozinhos não mudam a cultura.

FórUm: O juiz federal sergio moro, res- 

ponsável pela Lava-jato, estudou a Ope- 

ração mãos Limpas e se baseou nela 

também para evitar os mesmos erros.

stepHensOn: Há muitos sinais encora-
jadores para o crédito do Brasil e, para a 
sorte dos brasileiros, Moro e outros estão 
cientes. Nos EUA, somos criticados por 
sermos excessivamente provincianos e 
não prestarmos atenção ao que acontece 
fora daqui. E há de se louvar esses brasi-
leiros – não apenas acadêmicos, mas fun-
cionários públicos – atentos a lições de 
outros lugares. É encorajador. 
 
FórUm: Como pode o judiciário con-

tribuir para que este resultado seja 

duradouro?

stepHensOn: É preciso ter cuidado: o 
trabalho do juiz não é lutar contra a cor-
rupção, mas julgar e resolver os casos de 
acordo com a lei e as provas apresentadas. 
Pode ser perigoso quando juízes come-
çam a se ver como agentes anticorrupção 
ou cruzados contra a corrupção.

FórUm: O sr. acha o mesmo em rela-

ção a membros do MP? 

stepHensOn: Procuradores são dife-
rentes. É claro que têm obrigações de 
fazer Justiça e de não ir atrás de casos 
em que a prova não está presente. Mas é 
perfeitamente justo que procuradores se 
sintam em uma missão para prender os 
vilões e combater problemas sociais. Por 
outro lado, esperamos que juízes adotem 
uma atitude mais equilibrada e de mente 
aberta. Deve tanto condenar os culpados 
quanto absolver os inocentes. Mas há coi-
sas importantes que juízes deveriam fazer 
para desempenhar seu papel no sistema 
anticorrupção, mesmo que não se vejam 
como atuando especificamente contra 
corrupção quando decidem um caso.

FórUm: Qual o papel dos juízes 

nesse sistema?

stepHensOn: De longe, o mais impor-
tante para o juiz é manter a integridade e 
a independência. Pode parecer óbvio, mas 
é absolutamente crítico. Uma vez que a 
integridade e independência do Judiciário 
são comprometidas – assim como do MP 
–, os corruptos, ao menos os mais pode-
rosos, podem se beneficiar de uma cultu-
ra de impunidade, que se retroalimenta e 
permite que se envolvam em mais corrup-
ção, o que lhes dá os recursos e a influên-
cia para minar as instituições de Justiça. 
Em segundo lugar: eles também preci-
sam manter a aparência. Os alvos de ações 
anticorrupção acusam procuradores e 
juízes de serem parciais, de terem posição 
política. Não é suficiente aos juízes apenas 
ser independentes e imparciais, eles pre-
cisam ser vistos assim, como a mulher de 
César, acima de qualquer suspeita. Se per-
derem a credibilidade ou a legitimidade, 
isso vai enfraquecer esse esforço.

FórUm: O Congresso tem discutido 

leis para enfraquecer juízes e o mp, 

como abuso de autoridade. muitos 

veem nisso uma ‘vingança’ pela Lava-

Jato. Esta é uma reação natural?

stepHensOn: Minha visão sobre o 
Brasil é a de um observador externo, por-
tanto é preciso ter cuidado. É verdade que 

 o mais importante 
para o juiz é manter 

a integridade e a 
independência.  

MAttheW StepheNSoN
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juízes e procuradores são sempre acusa-
dos de ser parciais, mas às vezes, em certos 
lugares, essas acusações têm razão de ser, 
quando juízes e procuradores de fato têm 
uma agenda política e são parciais contra 
partidos políticos. Minha impressão é de 
que não é o caso do Brasil, mas quero ser 
muito cuidadoso. O padrão é muito fre-
quente no mundo, de usar pretextos para 
minar as instituições que investigam cor-
rupção. Vemos algo semelhante na Indo-
nésia, onde a Agência Anticorrupção 
teve sucesso, mas há sucessivas leis para 
barrar sua atuação e colocá-la sob tute-
la... É só um exemplo, há numerosos. Não 
diria natural, é muitas vezes uma reação 
previsível e esperada. 

FórUm: muitas ferramentas adota-

das pela Lava-jato eram pouco usa-

das no país e foram adaptadas do 

sistema norte-americano, como plea 

bargain, delações premiadas, acor-

dos de leniência. Como impactaram 

a Lava-Jato?

stepHensOn: Acho que foram muito 
importantes. Não sei ao certo se são ferra-
mentas novas ou não tinham sido usadas 
antes ou se a nova geração de procurado-
res estava mais disposta a usá-las. Acho 
que é uma mistura dos dois. Muitas delas 
foram concebidas para combater orga-
nizações criminosas. Os peixes grandes 
tomam medidas para se isolar de implica-
ções diretas nos crimes. Muitas vezes não 
são eles que diretamente pagam a pro-
pina ou desviam o dinheiro. Agem por 
subordinados, por redes complexas. Para 
derrotar as organizações, é importante 
não só pegar os soldados, mas ir atrás de 
capitães e generais. Para isso é preciso ter 
meios para colocar uns contra os outros, 
com ações de vigilância, monitoramen-
to financeiro e cooperação internacio-
nal. O uso de plea bargain e de acordos 
de leniência foi importante para os EUA 
enfrentarem esses crimes. E foi assim que 
começou na Operação Lava-Jato, com um 
cara lavando dinheiro no posto de gaso-
lina “Lava-Jato”! É como muitos casos 
como este começam. Pega-se alguém e se 
puxa um fio e se vai pegando informação. 

E foi ‘virando’ esse informante (dolei-
ro Alberto Youssef) que tudo estourou.

FórUm: Como os juízes e procurado-

res podem evitar insinuações de ter 

lado em um contexto político acirrado?

stepHensOn: É difícil. A primeira coisa, 
e mais importante, é realmente agir com 
imparcialidade e sem lado. Há uma ques-
tão sobre quão aberto o MP deve se comu-
nicar em investigações maiores. Seria útil 
comparar os EUA com países na América 
Latina. Nos EUA, Robert Mueller, o pro-
curador especial encarregado de investigar 
potencial crime na campanha do presiden-
te Donald Trump. Ele não diz absolutamen-
te nada! Ocasionalmente há vazamentos, às 
vezes há anúncios sobre o que já aconteceu. 
Não dá coletivas nem declarações gené-
ricas sobre ética e integridade: ele se com-
porta como se espera que procuradores dos 
EUA. No contexto cultural americano, essa 
falta de comunicação ajuda na projeção da 
imagem de que procuradores não são ato-
res políticos, que apresentam seus achados 
de forma desapaixonada. No caso de José 
Ugaz [procurador ad hoc no caso Alber-
to Fujimori, no Peru] e de outros, há uma 

visão de que, para resistir à pressão e man-
ter a credibilidade, é preciso ser aberto 
com o público. Parece ser o caso no Brasil. 
É importante ter canais abertos de comu-
nicação, evidentemente sem comprome-
ter a investigação. É difícil dizer que tipo 
de comunicação é melhor para criar uma 
imagem mais forte de imparcialidade e 
legitimidade, depende do contexto.

FórUm: a Lava-jato usou a estra-

tégia de falar à imprensa para obter 

legitimidade, apoio público e reduzir 

a pressão política, mas sofre críticas 

por sua atuação.

stepHensOn: É desafiador. O que os 
procuradores diriam é que estão indo 
aonde as provas os levam, e o PT estava 
no poder havia muito tempo... Sempre 
haverá um esforço para desacreditar o 
MP. É como nos EUA, onde a equipe de 
Trump busca desacreditar o trabalho de 
Mueller. Nos anos 1990, quando Kenneth 
Starr investigava Bill Clinton, os aliados 
de Clinton o retratavam como um ator 
político obcecado por violações menores 
e politicamente hostil ao presidente. Uma 
coisa que pode ajudar é ter uma equipe de 

Stephenson afirmou que as ferramentas usadas na Lava-Jato foram importantes
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eu seja simpático a grandes operações 
de limpeza contra a corrupção, como a 
Lava-Jato, elas podem criar um ambiente 
político que leva à ascensão de candida-
turas políticas desses populistas, dema-
gogos, por ao menos duas razões. Uma 
é que – Itália é um caso, o Brasil pode ser 
diferente – as investigações de corrupção 
podem causar o colapso dos partidos tra-
dicionais. E se acabam, alguém ocupa o 
espaço. Segundo, embora se espere que os 
grandes casos de anticorrupção inspirem 
esperança e otimismo, há um potencial 
de que as pessoas fiquem ainda mais des-
crentes com políticos e a política. Acham 
que “são todos bandidos”, que “o sistema 
está corrompido”. Isso aumenta o apelo 
dos que prometem explodir o sistema ou 
dos que dizem ser “outsiders” – “sou mili-
tar, sou empresário”... Pode causar ainda 
mais pessimismo sobre a política tradicio-
nal e fazer com que essas figuras carismá-
ticas e seus discursos soem mais atraen-
tes. Foi parte do apelo de Berlusconi, de 
Trump, e na Guatemala, onde o presiden-
te e o vice renunciaram após a descoberta 
de um esquema de corrupção. E o presi-
dente seguinte é um comediante de stand- 
up que diz ser contra corrupção, mas que 
muitos creem estar no bolso dos generais. 
Portanto, absolutamente, isso pode acon-
tecer. O desafio é remover o tumor da cor-
rupção sem matar o paciente.

FórUm: mas juízes e procuradores 

não devem levar isso em considera-

ção ao atuar, certo?

stepHensOn: Não é a função deles 
pensar nisso. Cabe à sociedade brasilei-
ra. Deve-se torcer pela Operação Lava-
Jato, mas não se devem depositar todas as 
esperanças de que ela vá resolver o pro-
blema. É preciso trabalhar simultanea-
mente para criar uma nova cultura, novas 
instituições e uma nova maneira de fazer 
política. Provavelmente não se vai con-
seguir fazer tudo de uma vez. É preciso 
mover o país para a frente sem apenas 
jogar um monte de corruptos e mentiro-
sos na cadeia ou tirá-los de seus cargos e 
abrir espaço político para um novo grupo 
ainda pior de corruptos e mentirosos. 

procuradores politicamente diversa, com 
visões diferentes. Aumenta a credibilida-
de. Uma das razões que tornaram relati-
vamente fácil para Democratas atacarem 
Starr é que ele tinha fama de ser Republi-
cano; agora Mueller é Republicano [como 
Trump], indicado pelos Republicanos. 
Por vezes, para evitar isso, procuradores 
só fazem denúncias com provas muito 
claras. Mas muitas vezes nos casos mais 
importantes, contra as figuras mais ele-
vadas, como Lula, é quando as provas são 
menos claras. Como procurador, há duas 
coisas que você tenta fazer: ir atrás das 
ações mais importantes e daquelas em que 
as provas são mais fortes. Às vezes essas 
coisas caminham juntas, outras não. Fre-
quentemente os casos envolvendo as figu-
ras mais destacadas são aqueles em que as 
provas são menos conclusivas. Os procu-
radores do caso Lula vão enfrentar críticas 
se agirem ou se não agirem. Não os invejo.

FórUm: Há diferenças entre os sis-

temas norte-americano e brasileiro, 

onde juízes e procuradores são apro-

vados por concurso público e não 

podem pertencer a partido político.

stepHensOn: Procuradores no Bra-
sil têm muita autonomia, o que traz van-
tagens, mas também desvantagens. Se se 
portarem de maneira inadequada, é mais 
difícil de impedi-los. No Brasil me pare-
ce que estão usando a autonomia bem e 

gosto da ideia de procuradores não terem 
filiação política - mas não ser formalmente 
ligado a um partido não quer dizer que não 
se tem visões políticas. Há uma percepção 
de que esses cargos são ocupados pela elite. 
Um lulista poderia dizer: “Esses procura-
dores e juízes não são formalmente liga-
dos a partidos, mas sabemos que são contra 
um líder popular de esquerda”. Essa acusa-
ção pode ser parcialmente correta, mas na 
maioria dos casos falsa porque estão sim-
plesmente fazendo seu trabalho. Mas se cria 
esse desafio de como garantir legitimidade 
quando essas pessoas poderiam ser mais 
simpáticas às visões de um grupo político.

FórUm: e o que é possível fazer para 

afastar essa suspeita?

stepHensOn: Não há muito a fazer a 
não ser seu trabalho, da melhor manei-
ra possível e estar ciente de que se opera 
em um ambiente político – o que não sig-
nifica que a política deva influenciar suas 
decisões de maneira inapropriada. E ado-
tar uma postura pública no contexto polí-
tico-social que inspire a confiança de que 
fazem o trabalho de forma equilibrada. 

FórUm: Uma consequência da mãos 

Limpas foi a ascensão de Berlusconi. jair 

Bolsonaro, candidato da extrema direi-

ta, lidera as pesquisas presidenciais. É 

um campo favorável para um populista?

stepHensOn: Acho que sim. Embora 

 Não se devem depositar 
todas as esperanças 
de que a Lava-Jato vá 

resolver o problema.  

MAttheW StepheNSoN
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cariocando

Cultura

O cinquentenário de 
um clássico do cinema

EStantE p.38ESpOrtE p.36turiSmO p.34Cultura p.32

Livro detalha a produção  
do marco da ficção científica

San Sebastian e Bilbao,  
séculos de história e tira-gostos

Luciana Mocco,  
magistrada e superatleta

Cinco novidades da literatura 
jurídica e criminal

O ator Keir Dullea 
em cena de ‘2001: 

uma Odisseia no 
Espaço’, filme que 

reuniu os inovadores 
Stanley Kubrick e 

Arthur C. Clarke

foto: dMitRi Kessel/div./2001
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“eu quero fAzer  
o prIMeIro fILMe  

De fIcção  
cIeNtífIcA que Não 
SeJA coNSIDerADo  

uM LIxo”, 
stanLey kUBriCk,  

cineasta

“2001”, 50 ANoS eM 2018

cultura

cultuada obra-prima que uniu Kubrick 
e clarke completa cinco décadas

d a união de dois artistas geniais surgiu, há 50 
anos, um dos mais importantes filmes de todos 
os tempos, aquele que é considerado o ponto 

máximo alcançado no gênero rotulado de ficção 
científica. Trata-se de “2001: Uma Odisseia no Espa-
ço”, que reuniu, pela primeira e última vez, os já então 
famosos Stanley Kubrick, cineasta norte-america-
no, e Arthur C. Clarke, escritor e cientista britânico.

Hoje, um longa de ficção científica tem muito 
mais cenas preparadas em computador do que em 
sets. São filmes passados no espaço sideral, em pla-
netas longínquos, com batalhas intergalácticas e 
personagens estranhos – vide a série de aventuras 
“Guerra nas Estrelas”, referência da ficção moderna. 
Não é o que vemos nos quase 150 minutos de “2001”.

Os cenários espaciais do filme que Kubrick 
dirigiu, com roteiro em parceria com Clarke, 
foram montados em estúdio. As imagens da evolu-
ção de astronautas e naves no negro espaço estre-
lado, ainda impactantes cinco décadas depois, não 
saíram de uma pioneira progra-
mação computadorizada. Foram 
filmadas em sets na Inglaterra.

Os efeitos psicodélicos do 
Portal Estelar, um dos desta-
ques do final de “2001”, surgi-
ram da fusão de fotos em remo-
tas regiões da África, Grã-Breta-
nha, América do Norte e ilhas do 
Mediterrâneo com imagens cap-
tadas ao se movimentar o con-
teúdo de toneis de tintas. Zero 
em glamour; dez em criatividade.

Para detalhar como a 

obra-prima foi planejada, realizada e lançada, 
o escritor americano Michael Benson, entusias-
ta de “2001” desde a infância, dedicou 15 anos à 
preparação de “2001: Uma Odisseia no Espaço – 
Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a Criação de 
uma Obra-Prima”, livro lançado este ano no Bra-
sil pela editora Todavia. 

Benson entrevistou dezenas de participantes do 
filme: produtores, atores, técnicos, auxiliares, cine-
grafistas, fotógrafos, montadores, designers. Clarke 
foi entrevistado mais de uma vez. Kubrick, não, pois 
morrera em 1999, aos 70 anos. A viúva Christine 
Kubrick deu um depoimento importante ao autor.

O perfeccionista Kubrick procurou Clarke em 
1964. O escritor, um mestre da ficção científica, 
vivia no Ceilão (atual Sri Lanka), onde presidia a 
Associação Astronômica. Nos contatos escritos e 
pessoais, o diretor expôs a intenção de fazer o mais 
importante filme de ficção científica de todos os 
tempos. Ele criticava os longas do gênero. Impli-

cava com cenários, efeitos primá-
rios, tramas e interpretações.

Nada muito diferente para 
um cineasta que, antes, se dedi-
cara ao mais importante filme 
épico jamais realizado (“Sparta-
cus”, clássico com Kirk Douglas); 
ao mais importante filme de guer-
ra (“Glória Feita de Sangue”, tam-
bém com o astro Douglas); à mais 
importante comédia satírica (“Dr. 
Fantástico”, com Peter Sellers).

“Eu quero fazer o primeiro 
filme de ficção científica que não 

por serGiO tOrres

fiCHa tÉCniCa

filmE

“2001: Uma Odisseia  
no Espaço” 

(“2001: A Space Odissey”)

dirEtOr

Stanley Kubrick

ElEnCO

Keir Dullea,  
Gary Lockwood, 
Donald Ritcher

rOtEirO

Kubrick  
e Arthur C. Clarke

prêmiO

Oscar de Melhores 
Efeitos Visuais
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fotos: coRtesia douglas tRuMBull e tuRneR enteRtainMent co.

1. Filmagem 
em estúdio  
de cena em 
que astronauta 
flutua no 
espaço; 2. 
Artur C. Clarke 
e Stanley 
Kubrick em 
cenário de 
de “2001”

Capa do 
livro em que 
Michael Benson 
esmiuçou o 
planejamento 
e a realização 
do filme

seja considerado um lixo”, disse Kubrick ao amigo 
Artie Shaw, clarinetista de jazz e fã de ficção cien-
tífica. Foi Shaw quem sugeriu a ele ler “O Fim da 
Infância”, obra de referência de Clarke. Kubrick 
leu, gostou e decidiu conversar com o escritor.

Clarke tinha 47 anos ao conhecer Kubrick. Era, 
e foi até morrer em 2008, aos 90 anos, entusiasta da 
possibilidade de o homem viajar pelo Sistema Solar 
e vir a se instalar fora da Terra. Na época do primei-
ro contato com o cineasta, ele já era uma autoridade 
mundial no assunto, graças aos vastos conhecimen-
tos científicos, mecânicos, cosmológicos, tecnológi-
cos e astronômicos. A parceria estava firmada.

O filme levou quatro anos para ficar pronto. O 
ponto de partida foi um conto que Clarke publi-
cara em 1951, “A Sentinela”. Atrasos e estouros de 
orçamento se sucederam até a estreia em 2 de abril 

de 1968, em Washington (EUA).
“2001: Uma Odisseia no Espaço” impactou crí-

tica e público. A introdução, batizada de “A aurora 
do homem”, ainda hoje impressiona. Em meio a 
uma tribo de pré-homens, surge o famoso monó-
lito negro, passo inicial da trama que se desenvol-
veria 4 milhões de anos depois.

O filme tem poucos diálogos e atores. Kubrick 
não escolheu nenhum top de Hollywood. Os astro-
nautas são interpretados por Keir Dullea e Gary 
Lockwood, artistas de pouco nome e que não desen-
volveram carreiras de sucesso a partir dali. O com-
putador Hal é o personagem inesquecível de “2001”, 
assim como a trilha sonora. A valsa “Danúbio Azul”, 
de Johann Strauss, e a sinfonia “Assim Falou Zara-
tustra”, de Richard Strauss, passaram a ser associa-
das ao espaço negro e à evolução das astronaves. 

1

2
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turismo

a fugentados da espetacular Barcelo-
na pela superlotação turística e pelo 
medo de uma ação terrorista, os visi-

tantes estrangeiros têm buscado o País 
Basco como alternativa. Os destinos mais 
procurados são San Sebastian e Bilbao, os 
principais centros urbanos desta Comu-
nidade Autônoma da Espanha. Além dos 
bairros históricos, dos museus, catedrais 
e da beleza natural, com praias e parques 
florestados, o País Basco proporciona ao 
turista o acesso a uma gastronomia única 
e barata, em que pescados, embutidos, fru-
tos, hortaliças e derivados do leite combi-
nam-se de forma harmônica.

A partir dos problemas de Barcelo-
na, o País Basco despontou como opção 

turística. O voo de Barcelona a San Sebas-
tian dura meia hora. San Sebastian fica 
junto à fronteira com a França. De lá até 
Biarritz (principal cidade da Côte D’Azur 
francesa) são 50 km, percorridos de carro 
em pouco mais de 40 minutos. San Sebas-
tian e Bilbao têm aeroportos conectados 
com as principais capitais europeias. Por 
trem, também se chega com facilidade.

Um dos componentes que diferencia o 
turismo no País Basco do de outras regiões 
espanholas é a gastronomia. É inegável que 
se come muito bem em qualquer lugar da 
Espanha, mas nas cidades bascas ficam 
alguns dos principais restaurantes do país. 
Com pratos inventivos, os restaurantes 
estrelados inovam nos ingredientes, criam 

combinações inusitadas, surpreendem os 
especialistas. Mas eles não estarão neste 
texto. Vamos falar dos pintxos.

O que são pintxos? Sobre uma fatia ou 
um pedaço de pão (francês ou integral), 
colocam-se frutos do mar, pastas, queijos, 
azeitonas, legumes, salames, presuntos, 
chouriços, frutas secas e frescas, conservas 
variadas, geleias. Tudo preso por um pali-
to. São os pintxos clássicos.

Há também receitas sem pão. Azeito-
nas verdes e negras, pimentões vermelhos 
e amarelos, sardinhas, camarões, presuntos 
cru e cozido, morcelas e cebolas são espeta-
das no palito, em sequência, banhados em 
azeite e pimenta. E ainda pequenos sanduí-
ches, com pães de hambúrguer ou de miga. 

Espetinhos 
juntam 

azeitona, 
pimenta, 

tomate  
e enxovas

PAÍS BASCO,  
TERRA DOS PINTXOS

san seBastian e BiLBaO  
atraem tUristas peLa QUaLidade  
da GastrOnOmia de BaLCãO

por serGiO tOrres
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Barcelona, superlotação e terrorismo
Os dados mais recentes do 

governo da Espanha sobre a ca-

pital da Catalunha são impactan-

tes. Barcelona registrou em 2017 

a visita de ao menos 20 milhões 

de turistas estrangeiros. Nos fins 

de semana, as famosas Ram-

blas costumam receber, em mé-

dia, 350 mil visitantes. Em dias 

úteis, 287 mil. As autoridades de 

turismo da cidade estimam que 

apenas mil destes frequentado-

res sejam habitantes.

Já ocorreram episódios de ani-

mosidade entre moradores e visi-

tantes. No ano passado, surgiu a 

campanha “Fora Turistas”, tal a irri-

tação dos barcelonenses. Slogans 

como “todos os turistas são des-

graçados” tornaram-se comuns 

nas pichações, sempre em inglês, 

para que todos entendam a frase. 

Para piorar a situação, em 

agosto do ano passado um fur-

gão conduzido por terrorista in-

vadiu as Ramblas e atropelou 150 

pessoas, quase todas turistas – 16 

delas morreram. Um golpe duro 

na Espanha, que tem no turismo 

sua principal atividade econômi-

ca. Representa 11% do Produto In-

terno Bruto (PIB) e emprega 2,5 

milhões de pessoas.

Também são considerados pintxos os cro-
quetes de presunto, bacalhau, cogumelos e 
carne, iguais aos nossos bolinhos e compo-
nentes tradicionais da culinária espanhola.

No País Basco, a adoração pelos pintxos 
é conhecida como a “alta gastronomia em 
miniatura”. Os bares que os servem são milha-
res. Os pintxos ficam sobre os balcões. Basta 
apontar o que você quer comer que o aten-
dente acomoda tudo em um prato. Quando 
há mesa livre, melhor ainda. Mas se não há, 
sem problemas. É normal comer de pé, junto 
ao mármore ou madeira do balcão. Para 
acompanhar, vinho branco ou tinto, cerveja 
e sidra, bebida bastante comum na Espanha.

No resto da Espanha, os tira-gostos são 
chamados de tapas. Costumam ser servi-
dos gratuitamente nos bares, desde que o 
cliente peça uma bebida. Podem ser azeito-
nas, batatas, amendoins, castanhas, peda-
ços de fritada. A cada rodada de drinques, 
novas tapas são servidas.

Atenção: pintxo não é tapa. O bar cobra 
o pintxo, que é muito mais sofisticado do 
que uma batata portuguesa ensacada ou 
um punhado de amendoins salgados. Em 
Bilbao, há campeonatos de pintxos, dispu-
tados de maneira parecida com os nossos 
festivais de comida de botequim. Os bares 
e restaurantes esmeram-se nas receitas. A 
cada ano, surgem surpresas.

O Bairro Antigo (Casco Viejo, em cas-
telhano) de San Sebastian (Donostia, nome 

O secular Casco Viejo é a atração histórica de San Sebastian

fotos: divulgação

oficial da cidade na linguagem basca) é um 
paraíso para quem aprecia os pintxos. Os 
bares ficam praticamente um ao lado do 
outro. Para atrair a clientela, os cozinhei-
ros montam combinações incríveis, cujos 
preços variam de 1,5 a 4 euros.

Também em Bilbao os pintxos são 
destaques absolutos. No Centro Históri-
co, uma visita obrigatória é ao Mercado 
da Ribera, que reúne bares, restaurantes, 
delis, mercadinhos, vinhotecas e docerias. 

Ao longo dos balcões, o visitante é apre-
sentado a uma quantidade tal de opções 
de pintxos que se recomenda chegar ali 
com fome. Muita fome.

Ir a Bilbao e não conhecer o Museu 
Guggenheim e sua arquitetura exótica é 
uma pena. Ir a San Sebastian e não pas-
sear na orla da Praia das Conchas também 
é. Mas ir a Bilbao e San Sebastian e não 
comer os pintxos é bem mais do que uma 
pena. É indesculpável.  
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esPorte

b ariloche, região da Patagônia, sul da 
Argentina. Tempo nublado, ventos 

fortes e muito frio. Nada disso foi capaz 
de impedir a juíza Luciana Mocco de 
superar um grande desafio. Em março 
deste ano, pela primeira vez, ela parti-
cipou do Ironman 70.3, competição de 
triatlo organizada pela WTC (World 
Triathlon Corporation).

Luciana enfrentou 113 km de prova. 
Nadou 1,9 km no lago Nahuel Huapi, em 
águas que registravam 16ºC. Em seguida, 
percorreu 90 km de ciclismo e 21,1 km de 
corrida. Depois de sete horas e 53 minutos, 
ela, emocionada, cruzou a linha de chegada.

“Foi a competição mais importante 
que disputei. Cheguei com todas as difi-
culdades possíveis. Muito frio, água gélida, 
pedal com vento difícil para sair do lugar 
e corrida com subidas e descidas. Mas 
minha cabeça e meu cora-
ção estavam fortes. Com 
foco, vontade e determina-
ção, tudo é possível”, disse.

A juíza completou a 
prova três horas depois 
da vencedora, a triatleta 
profissional Alicia Kaye, 
dos Estados Unidos. Mas, 
para uma atleta amado-
ra, que um ano antes do 
Ironman tinha medo de 
nadar no mar e somente 

começava a disputar competições de 
triatlo, foi uma enorme conquista.

Magistrada há 15 anos, Luciana já era 
adepta das corridas quando teve vontade 
de praticar o novo esporte. Em 2016, ela 
começou a se preparar. 

“Retomei a natação, uma modalida-
de que praticava na infância e me dava 
muito prazer. Fiquei aproximadamente 
seis meses nadando na piscina e corren-
do. Foi quando decidi comprar minha 
primeira bicicleta speed, já vislumbran-
do participar das provas de triatlo.”

Criado na década de 70 na Califór-
nia (EUA), o triatlo passou a ser esporte 
olímpico em 2000, nos Jogos de Sidney, 
na Austrália. 

Em março do ano passado, Lucia-
na participou de sua primeira prova de 
triatlo. A natação, no entanto, foi dispu-

tada na piscina da USP 
(Universidade de São 
Paulo). “Só venci o medo 
de nadar no mar em abril 
de 2017. A partir de então 
não parei mais.”

Atualmente, ela nada 
três vezes por semana em 
Copacabana. A juíza ainda 
corre pela orla e prati-
ca ciclismo na Vista Chi-
nesa. Nos fins de semana,  
Luciana costuma fazer 

“coM foco, 
VoNtADe e 

DeterMINAção  
tuDo É  

poSSíVeL”,  
LUCiana  
mOCCO,  

juíza, triatleta  
e tenista

JUÍzA MULTIATLETA
apaixOnada pOr espOrtes, LUCiana mOCCO 
pratiCa nataçãO, CiCLismO, COrrida e tênis

por dieGO CarvaLHO

1
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fotos: div./iRonMan, aRq. Pessoal e MaRcelo Regua

treinos longos em estradas nos municí-
pios de Guapimirim e Magé e na BR-040. 
A magistrada já participou de várias pro-
vas do Circuito RioTriathlon.

“O triatlo assumiu um papel muito impor-
tante na minha vida. A rotina é bastante puxa-
da, já que é necessário treinar três modalida-
des, além do fortalecimento muscular. Mas 
aprendi a ter uma disciplina com a saúde 
que jamais pensei em adquirir”, afirmou. 

Como se não bastasse nadar, pedalar 
e correr, Luciana Mocco ainda joga tênis. 
A juíza e multiatleta foi vice-campeã do 
Campeonato Nacional de Tênis da AMB 
(Associação dos Magistrados Brasileiros), 
em 2010, e do AMAERJ Beach Tennis, em 
2017. Entre 2012 e 2015, foi tricampeã do 
AMAERJ Tennis Open, duas vezes em dupla 
com o marido, juiz Vitor Moreira Lima. Uma 
constatação de que, assim como a magistra-
tura, a prática esportiva também é de família.

Para Luciana, que atua na 2ª Vara Crimi-
nal de Bangu, o esporte contribui muito para 
a profissão. “A prática de mais de duas horas 
diárias de treino amenizou a minha ansieda-
de com os problemas do cotidiano. A endor-
fina gera mais disposição e foco para enfren-
tar a rotina da magistratura estadual.”

Seja no frio de Bariloche, no calor de 
Copacabana, nas estradas da Baixada Flu-
minense ou nas quadras da AMAERJ, uma 
coisa é certa, lá estarão a garra e a determi-
nação da multiatleta Luciana Mocco. 

1. Trecho do circuito 
percorrido pela juíza  
em Bariloche.  
2. Luciana cruza a linha 
de chegada do Ironman. 
3. Águas do lago Nahuel 
Huapi marcavam 16ºC.  
4. Final do 1º AMAERJ 
Beach Tennis: Luciana 
Mocco (de viseira),  
ao lado do marido Vitor 
Moreira, e de Renata 
Medina e Fabiano 
Macedo. 5. Juíza  
conclui primeira prova  
de triatlo, na USP

3
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estante

O QUE NÃO PODE FALTAR 
EM SUA BIBLIOTECA
CinCO LivrOs reCentes QUe tratam de temas 
reLevantes e COntempOrÂneOs LiGadOs aO direitO

dirEitO prOCESSual 
COntEmpOrÂnEO

A obra reúne os principais artigos, teses e livros 

escritos por Humberto dalla, promotor de Jus-

tiça do Estado do Rio de Janeiro. O livro historia 

a carreira de Dalla, que se notabiliza pela dedi-

cação ao Ministério Público e à Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde chefia o 

prESSupOStOS matEriaiS E fOrmaiS  
da intErvEnÇÃO fEdEral nO BraSil

Escrito pelo ministro do 

STF  ricardo Lewandowski, o 

livro é resultado de sua tese na 

Faculdade de Direito da Uni-

versidade de São Paulo (USP). 

Ele aborda, de modo objetivo 

e didático, a origem, o desen-

volvimento e o conceito dos 

pressupostos da intervenção 

federal no Brasil. O ministro 

aprofunda a discussão sob a 

perspectiva do Direito Público 

e da ciência política.  Lançada 

em 1994, a obra foi revista, am-

pliada e atualizada após a in-

tervenção federal na seguran-

ça do Estado do Rio de Janei-

ro, este ano. Editora: Fórum

Departamento de Direito Processual. A obra é coordenada pe-

los advogados José Roberto Sotero de Mello Porto e Roberto 

de Aragão Ribeiro Rodrigues, ex-alunos de Dalla. Editora: GZ

fotos: divulgação

pOr tráS da vEnda, 
CrÔniCaS judiCiaiS

Após 20 anos de 

magistratura, o 

desembargador 

aposentado Luis 

Gustavo Grandi- 

netti  decidiu co- 

locar no papel as 

histórias e os bas- 

tidores da carrei- 

ra no TJ-RJ. Lançada na sede da AMAERJ 

em maio, a obra apresenta reflexões do 

desembargador sobre a profissão, em 

questões como a função da magistra-

tura e da Justiça e a busca pelo acerto 

nas decisões. editora: Chiado Books

pOr tráS daS GradES:  
o encarceramento em massa no Brasil

O livro analisa o  sistema penal no País sob o 

aspecto criminológico-crítico. O autor é o ad-

vogado  victor martins pimenta,  pesquisador 

do Centro de Estudos em Desigualdade e Dis-

criminação da Universidade de Brasília (CEDD/

UnB). Ele esmiúça a política que rege o sistema 

prisional e desmistifica percepções do senso comum sobre as funções 

desempenhadas pelas prisões. Editora: Revan

riO SEm lEi

O livro resulta de 

seis anos de in-

vestigação jorna- 

lística sobre uma 

nova facção cri-

minosa no Rio de 

Janeiro, as narco- 

milícias, formadas por traficantes de 

drogas e milicianos. De autoria dos 

jornalistas Hudson Corrêa (vencendor 

do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de 

Direitos Humanos 2017) e diana Brito, 

“Rio sem Lei” narra as circunstâncias 

que levaram ao surgimento das narco-

milícias a partir do assassinato da juí-

za Patrícia Acioli em 2011, por policiais 

militares. editora: Geração


