
BASTA DE VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER 

AMB apresenta pacote com propostas legislativas de 
enfrentamento à violência contra a mulher
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Apesar das mortes e dos desequilíbrios sociais provocados pela pandemia 
da Covid-19, é com a esperança renovada que embarcamos em 2021. 

O Poder Judiciário, nesse triste período, colocou-se ao lado do povo 
brasileiro, que, inabalável, soube enfrentar com coragem ímpar os desafios do 
momento, mesmo dispondo de parcos recursos.

Neste ano, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) aprofundará 
a sua rotina de ações em defesa das prerrogativas da magistratura e em prol 
de uma prestação jurisdicional mais humana, sobretudo para as camadas 
vulneráveis da população. 

A nossa gestão está pautada, em primeiro lugar, pela total transparência 
na comunicação com os associados, permitindo que não apenas acompanhem 
de perto o cotidiano dos dirigentes eleitos, como possam influir no rumo das 
decisões tomadas. 

Vamos reforçar o trabalho no Congresso Nacional com vistas à aprovação 
de proposições prioritárias para a classe, como a PEC da Valorização por 
Tempo na Magistratura (VTM).

Dedicaremos especial atenção às propostas de Reforma Administrativa e de 
Reforma Tributária, que podem avançar no Poder Legislativo, principalmente 
se a necessidade de o auxílio emergencial perdurar por um prazo indefinido. A 
retirada de quaisquer garantias é nada menos do que inaceitável.

A implementação do auxílio-saúde em todas as unidades da Federação é 
outra prioridade da nossa atuação. Defendemos a paridade e a isonomia entre 
juízes ativos e aposentados e pensionistas, além da igualdade remuneratória 
entre todas as Justiças. 

Concomitantemente, não descuidaremos do nosso papel social. O “Pacote 
Basta”, com medidas que tornam efetivo o combate à violência contra a mulher 
no Brasil, já tramita no Parlamento e, com o empenho de todos, tenho certeza 
de que em breve poderemos celebrar mais uma vitória da cidadania.
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EDITORIAL

JUSTIÇA E 
DEMOCRACIA

Renata Gil 

Presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB)

A democracia tem sido constantemente colocada à 
prova no Brasil. O grande obstáculo do momento 
é a covid-19, um dos mais cruéis já enfrentados. 

Magistrados de todo o país têm sentido as dificuldades 
na própria pele, seja pela perda de entes queridos, por 
terem contraído a doença ou por lidarem, no dia a dia 
profissional, com questões de emergência sanitária. 
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
homenageia e reconhece, nesta edição, o árduo e bom 
trabalho da magistratura nacional. Trata-se de uma 
contribuição ativa para a superação da covid.

Nós, magistrados, temos manifestado, em sessões e 
solenidades, respeito e pesar pelas mais de 250 mil vidas 
perdidas para a covid-19. Essa é a postura sensível à dor 
humana esperada de quem tem o compromisso de aplicar 
a lei. Ao mesmo tempo, trabalhamos para tornar eficaz e 
eficiente o enfrentamento à doença e para que o País possa 
continuar funcionando, mesmo durante a grave emergência.

O empenho de todos os colegas para se adaptar às 
contingências foi tanto que, durante o teletrabalho, a 
produtividade da magistratura foi superlativa. São mais 
de 25,6 milhões de sentenças e acórdãos, 39,1 milhões 
de decisões, 67,9 milhões de despachos, 1,164 bilhão de 
movimentos processuais e R$ 743,6 milhões revertidos 
para o combate à pandemia.

Outros temas, também urgentes e relevantes, batem 
incessantemente à nossa porta. Em 2020, coube ao 
Judiciário atuar como pacificador de conflitos surgidos 
na sociedade, fazendo valer a vontade soberana do povo 
brasileiro, por meio dos instrumentos constitucionais.

Mais uma vez, a Justiça Eleitoral demonstrou sua 
excelência, com a realização bem-sucedida de mais uma 

edição das eleições municipais. Nessa seara, os desafios têm 
se tornado ainda mais complexos, com o aprimoramento 
das tecnologias que, infelizmente, acabam sendo mal 
empregadas para o cometimento de crimes eleitorais, 
como a disseminação sistemática de fake news. Ainda 
assim, a Justiça se mostrou capaz de enfrentar e vencer 
esses problemas.

Todos esses méritos da magistratura têm sido exaltados 
pela AMB, que exerce a representação dos mais de 14 mil 
associados de maneira qualificada, participando dos espaços 
de decisão, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e 
atuando firmemente em defesa das prerrogativas da classe 
junto ao Judiciário, Executivo e Legislativo.

A valorização da magistratura passa ainda por uma 
comunicação eficiente com a sociedade e, por isso, a 
entidade tem ocupado espaços relevantes no debate público, 
na imprensa nacional, e tornado mais eficientes seus canais 
de comunicação com a sociedade e com os magistrados, por 
meio do site e das redes sociais, por exemplo.

Em 2021, o trabalho da AMB, dos juízes, 
desembargadores e ministros seguirá determinante 
para que o país possa funcionar e buscar soluções para 
seus conflitos, sempre dentro da ordem constitucional. 
Ao Judiciário e a seus integrantes, pilares do Estado 
de Direito, cabe o papel de guardiães dos princípios 
constitucionais.

Renata Gil, 
presidente da AMB
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DEFESA DAS PRERROGATIVAS

AMB DEFENDE PRERROGATIVAS 
DA CLASSE

A pandemia da covid-19 evidenciou e intensificou 
diversas crises econômicas e sociais. Em março 
de 2020, o Brasil vivenciou, pela primeira vez, o 

alastramento de uma doença sem protocolos claros, à 
época, para evitar contágio, sem tratamento específico 
para casos graves e sem vacina.

A medida mais objetiva, o lockdown, teve implicações 
econômicas graves para a maioria dos brasileiros e obri-
gou adaptações rápidas para que os serviços, principal-
mente do Estado, continuassem funcionando.

A dedicação dos  magistrados foi crucial num momento 
ímpar da história mundial. Os juízes, desembargadores 
e ministros criaram meios para proferir atos processuais 
dentro das cortes brasileiras: foram proferidas mais de 

Entidade trabalhou para que não houvesse retrocessos nos 
direitos dos magistrados

25,6 milhões de sentenças e acórdãos, 39,1 milhões de 
decisões, 67,9 milhões de despachos. Somados, o Judiciário 
alcançou mais de 1,164 bilhão de movimentos processuais. 
Os gabinetes foram transferidos para dentro de casa e as 
audiências e sessões foram realizadas por videoconferência.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) luta 
para garantir melhorias aos tribunais e aos magistrados, 
além de impedir retrocessos às prerrogativas da carreira. 
A AMB conseguiu barrar a diminuição  de assessores, 
a manutenção dos subsídios e  garantiu a compensação 
por assunção de acervo, a implementação do programa 
de assistência à saúde suplementar para magistrados e 
servidores do Poder Judiciário e a realização de audiência 
de custódia on-line.

Renata Gil, presidente da AMB; Ney Alcântara, vice-presidente de Prerrogativas da AMB; Rubens Canuto, conselheiro do CNJ; e Luiz Cláudio Allemand, 
conselheiro do CNJ
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DEFESA DAS PRERROGATIVAS

Judiciário sem redução salarial
Em março de 2020, o Congresso Nacional cogitou pautar a redu-

ção salarial de servidores públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário.  
A AMB e a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) defenderam os subsídios no Congresso. A presidente da en-
tidade trabalhou para que não houvesse perda nos vencimentos dos 
magistrados em decorrência da pandemia. “Levei o tema ao presidente, 
à época, Dias Toffoli e à equipe do ministro Luiz Fux e solicitei que a 
magistratura não tivesse redução salarial durante a pandemia”, afirmou.

O ministro Dias Toffoli endereçou ao Congresso Nacional o co-
municado que questionava a constitucionalidade da medida. O pedido 
foi acolhido pelos presidentes das Casas Legislativas.

Gratificação de assunção de acervo
A pedido da AMB, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, 

durante a 57ª Sessão Extraordinária realizada em 8 de setembro, a Re-
solução nº 75, que prevê a regulamentação, pelos tribunais, do direito à 
compensação por assunção de acervo. A medida garante o direito do 
magistrado à compensação pelo exercício cumulativo de atribuições.

O valor corresponde a um terço do subsídio do magistrado designa-
do à substituição, calculado para cada 30 dias de exercício na designação 
cumulativa e por tempo proporcional de serviço. Vale para magistrados que 
exercerem jurisdição em mais de um órgão jurisdicional, como nos casos de 
atuação simultânea em varas distintas e por acervo processual, com o total 
de ações distribuídas e vinculadas ao magistrado.

De acordo com o CNJ, entre 2010 e 2019, o número de magistra-
dos cresceu 7,25%, foi de 16.883 para 18.091. O aumento de casos in-
gressados no Poder Judiciário foi de 26%, de 24 milhões a 30,2 milhões 
por ano. O total de julgamentos também cresceu: foi de 23,1 milhões em 
2010 para 31,7 milhões em 2019, um aumento de 37,1%.

Assistência à saúde suplementar
A saúde dos magistrados é uma das principais bandeiras da AMB. 

Desde 2018, a entidade tem sido convidada a participar de comitês, ofi-
cinas e atos voltados a essa temática. Após intensa atuação da entida-
de, o então presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro 
Dias Toffoli, assinou, em dezembro de 2019, a Resolução nº 294, que 
regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para ma-
gistrados e servidores do Poder Judiciário.

A proposta foi aprovada por unanimidade na 296ª Sessão Ordinária 
do órgão, em setembro do mesmo ano, e foi elaborada pelo Comitê Gestor 
Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário, coordenado pelo Conselho, do qual a AMB faz parte.

A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
Renata Gil, enfatizou a importância de garantir a medida para todos 
os magistrados: “É um direito consagrado para ativos e inativos – 
sem qualquer discriminação. A AMB atua para que todos os tribunais 
implementem a assistência”.

De acordo com a resolução do CNJ, os órgãos do Poder Judiciário 
deverão instituir programa de assistência à saúde suplementar para 
magistrados e servidores. Cabe destacar que os tribunais deverão 
observar as diretrizes do ato, a disponibilidade orçamentária, o 
planejamento estratégico de cada órgão e os princípios da legalidade, 
razoabilidade e proporcionalidade.

A assistência à saúde suplementar poderá ser instituída de duas for-
mas: prestada diretamente pelo órgão ou entidade mediante convênio ou 
contrato; ou na forma de auxílio, mediante reembolso do valor despendido 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde/odontológicos.

Audiência de custódia on-line
Em 31 de julho, o CNJ aprovou a Resolução nº 329. No artigo 

19, o texto proibia a realização de audiências de custódia virtuais. 
Em agosto, a entidade requereu a declaração de inconstitucionali-
dade do texto ao STF.

A presidente da entidade, Renata Gil, durante sessão plenária no 
CNJ, fez sustentação oral arguindo que a resolução imposta anterior-
mente pelo CNJ viola o art. 67 da Constituição Federal ao estabelecer 
vedações para os atos processuais que só lei poderia definir. “O case 
de audiências de custódia é muito bem-sucedido. A experiência e vi-
vência neste tempo mostra que a medida é necessária. Nós entende-
mos que o sistema de Justiça está preparado com seus meios digitais 
para realizar a medida”, defendeu.

Em novembro, o Conselho decidiu por unanimidade que audiências 
de custódia podem ser feitas por videoconferência durante a pandemia. 
Também constou na Resolução aprovada o oferecimento de acordo de 
não persecução penal na própria audiência de custódia, o que garante a 
redução do tempo de processo. Foram destacadas as preservações dos 
direitos humanos e as situações especiais da pandemia.

Contratação de assessores
Em junho de 2019, a AMB propôs ao CNJ o Pedido de Providên-

cias 0004252-12.2019.2.00.0000 para revisão parcial da Resolução 
nº 88, no qual pelo menos 50% dos cargos em comissão deverão ser 
destinados a servidores efetivos das carreiras judiciárias, cabendo aos 
Tribunais de Justiça encaminharem projetos de lei de regulamentação 
da matéria, com observância desse percentual.

A AMB relatou a dificuldade enfrentada por alguns Tribunais em 
observar os percentuais fixados, o que levou o CNJ a permitir, em proce-
dimentos autônomos ajuizados, a flexibilização dos seus termos, con-
cedendo prazos estabelecidos e formas graduais de implementação.

O CNJ, em setembro de 2020, reduziu o percentual mínimo 
obrigatório de cargos de comissão para servidores efetivos para 
atividade-fim. Passou de 50% para 20%. Além disso, decidiu que os 
tribunais brasileiros têm autonomia para definir seus horários de 
funcionamento.

“Atuamos desde o STF e continuaremos atuando no CNJ para que 
a realidade da justiça brasileira seja compreendida por aqueles que são 
os responsáveis por seu controle administrativo”, disse a presidente da 
AMB, Renata Gil, ao comentar a vitória.

Jurídico da AMB
O setor Jurídico da AMB é responsável pela representação dos 

direitos e interesses institucionais dos associados e pela defesa da va-
lorização e independência do magistrado. Desde dezembro de 2019, foi 
motivado a centralizar o controle de toda a demanda vinda das asso-
ciações filiadas e dos magistrados, bem como a análise dos pareceres 
jurídicos da classe.

Durante o ano de 2020, o Jurídico acompanhou 75 sessões 
ordinárias e extraordinárias do CNJ - 25 no plenário e 50 virtuais. 
No STF, participou de 175 sessões presenciais e virtuais. Foram 127 
pareceres desenvolvidos, além de 13 pareceres elaborados por escritórios 
contratados. Ao todo, o setor acumula 835 processos em tramitação nos 
Tribunais Superiores, Justiça Federal e Tribunais Estaduais. 

Desde o início da gestão da presidente Renata Gil, foram recebidos 
251 requerimentos de atuação: 85 requerimentos de atuação jurídica, 
148 requerimentos de ingresso da AMB e 127 requerimentos de 
elaboração de pareceres jurídicos.
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EXECUTIVO

DIÁLOGO ENTRE AMB E EXECUTIVO 
RESULTA EM NORMAS MAIS 
EFICIENTES À SOCIEDADE
Ministro Jorge Oliveira foi um 
dos interlocutores entre a 
entidade e o governo federal

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) atua 
junto ao Executivo Federal para que a independência 

dos juízes, desembargadores e ministros no exercício de 
suas funções seja preservada. A entidade também defende 
bandeiras como a valorização da magistratura, assegurando 
a efetividade de suas garantias e prerrogativas.

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
Jorge Oliveira, tomou posse no cargo em 31 de dezembro 
de 2020. Antes, ele foi ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. À 
frente da pasta, cuidou da legalidade dos atos presidenciais, 
de ações de modernização do Estado e da supervisão e 
execução das atividades administrativas.

Em entrevista à AMB, o ministro afirmou que a 
“entidade faz um belíssimo trabalho de representação da 
magistratura brasileira” e reforçou que o diálogo constante 
com as instituições é um diferencial. “Essa aproximação 
é extremamente importante para o fornecimento de 
informações que possam subsidiar a elaboração de normas 
e demais atos afetos à Presidência da República”, disse.

O ministro destacou que a AMB fornece memoriais, 
participa de reuniões e audiências e esclarece pontos 
relevantes de interesse da magistratura e da sociedade. 
“Cabe destacar que as demandas trazidas pela entidade não 
se restringem aos interesses individuais de seus associados”, 
afirmou. “Os pleitos são postulações justas e necessárias 
para a valorização e reconhecimento das tipicidades da 
carreira”, completou.

Em 2019, quando Renata Gil ainda era vice-
presidente Institucional da AMB, a Associação pediu veto 
presidencial no Projeto de Lei do Abuso de Autoridade 
(PL 7.596/2017) em reunião com o ministro. O texto foi 
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro 
daquele ano. O chefe do Executivo acolheu sete dos 13 
pedidos de vetos da AMB.

“Em olhar mais amplo, observo a decisiva atuação 
em temas caros para o Brasil, como alteração da Lei de 
Abuso de Autoridade, onde a colaboração essencialmente 
técnica da AMB permitiu o aperfeiçoamento da norma 
aprovada no Legislativo, bem como da análise para apre-
ciação de sanção e vetos de dispositivos pelo Executivo”, 
afirmou o ministro.  

A AMB solicitou veto à figura do juiz de garantias, 
que foi incluído no Pacote Anticrime quando a matéria 
foi analisada pelo Congresso. O texto foi sancionado pelo 
presidente Bolsonaro em 2019 com deferimento de pedido 
de veto para permitir a realização da audiência de custódia 
por videoconferência.

A AMB também questionou a constitucionalidade do 
juiz das garantias na Suprema Corte. Em janeiro de 2020, o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, 
decidiu suspender a implementação do dispositivo até que 
a decisão seja referendada no Plenário da Corte. 

Jorge Oliveira, ministro do TCU
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LEGISLATIVO

AMB ACOMPANHA PAUTAS QUE 
IMPACTAM A MAGISTRATURA 
NO CONGRESSO NACIONAL
Em 2020, a entidade produziu 52 relatórios e monitorou 
1.605 novos projetos que tramitam no Congresso

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
trabalha com os Três Poderes para garantir o 

cumprimento dos Direitos Fundamentais. O diálogo com 
o Congresso Nacional é essencial. Leis claras e objetivas 
garantem mais efetividade ao Poder Judiciário na defesa 
dos direitos individuais, coletivos e sociais e na resolução 
de conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. 

Em 2020, a AMB participou de 35 reuniões com o 
Legislativo, produziu 52 relatórios e monitorou 1.605 
novos projetos de lei. Desde o início da pandemia da 
covid-19, a entidade apoiou propostas discutidas no 
Congresso, como a que adiou as eleições municipais 
e a que tornou essenciais os serviços de combate e 
prevenção à violência doméstica durante o período de 
isolamento social.

Para o deputado Marcos Pereira (Republicanos-
-SP), ex-1º vice-presidente da Câmara, a conversa que 
a AMB mantém com o Congresso mostra que a entida-
de assumiu um compromisso público de preservar os 
direitos da magistratura e da sociedade. “O Parlamento 
representa a sociedade brasileira como um todo. Man-
ter o diálogo conosco é entender as necessidades da so-
ciedade”, avaliou o congressista. 

Para o deputado, a interlocução com a magistratura 
garante mais efetividade ao trabalho legislativo. “Manter 
uma boa comunicação com os magistrados faz com que 
os projetos aprovados sejam mais eficientes e tornem o 
sistema mais simples e célere. Os desafios são maiores 
por causa da pandemia, mas iremos continuar a atender 
as demandas da sociedade”, afirmou. 

De acordo com o deputado, a AMB tem sido atuante 
no diálogo institucional com o Congresso, sobretudo em 
assuntos que impactam a vida dos magistrados. A AMB 
acompanha pautas como as reformas Administrativa e 

Tributária e busca a preservação das prerrogativas das 
carreiras de estado. 

A Associação acompanha as tratativas sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial, 
que confere ao governo a possibilidade de cortar gastos 
obrigatórios quando as despesas atingirem determinado 
patamar. Em março de 2020, a presidente da AMB, 
Renata Gil, participou de uma audiência pública da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
que debateu a matéria. 

A AMB desempenha sua missão institucional de 
trabalhar pelos direitos sociais. Para 2021, a Diretoria 
de Assuntos Legislativos da entidade elabora uma 
agenda propositiva para aprofundar o diálogo com o 
Congresso. Junto ao Parlamento, acompanha a criação 
e a alteração de leis e de emendas à Constituição. 

Deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP)
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JUDICIÁRIO

AMB E TRIBUNAIS DE 
JUSTIÇA UNEM FORÇAS PELA 
INDEPENDÊNCIA DO JUDICIÁRIO

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
tem como propósito atuar em defesa do Poder 

Judiciário e da melhoria da prestação jurisdicional em 
todo o território nacional. A entidade investe no diálogo 
com os presidentes das Cortes para garantir a defesa da 
autonomia e da independência do Judiciário, elementos 
essenciais para que os Tribunais de Justiça (TJs) possam 
acompanhar as evoluções tecnológicas e sociais. 

A entidade é parceira dos Tribunais de Justiça. 
Juntos, debatem sobre integração das Cortes brasileiras, 
melhorias do sistema de Justiça e defesa das garantias 
das carreiras de Estado. A cooperação é essencial para 
alinhar as necessidades dos magistrados e a excelência no 
exercício da profissão. 

Em entrevista à AMB, o presidente do Colégio 
de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil 
(Codepre) e do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP), desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, 
analisou as mudanças que o Judiciário enfrentou e 
reforçou a necessidade de trabalhar em prol da defesa do 
sistema de Justiça, especialmente no tocante à autonomia 
e à independência da magistratura. “Muitas das bandeiras 
do Codepre também são de atuação da AMB, como o 
respeito à autonomia da magistratura no desempenho de 
suas funções constitucionais”, disse. 

De acordo com o desembargador, apesar da crise 
sanitária da covid-19, o órgão segue atento às matérias 
e questões judiciais com repercussão em mais de uma 
unidade da Federação. “Temos mantido, nesse período 
de pandemia, o intercâmbio de experiências funcionais 
administrativas e a busca do aperfeiçoamento da presta-
ção jurisdicional, já que em todos os Tribunais o foco é 
sempre o cidadão”, afirmou.

Desembargador Pinheiro 
Franco falou à AMB sobre 
os desafios em 2021

Na conversa, Pinheiro Franco elogiou a atuação da 
AMB. “A juíza Renata Gil consegue unir os magistrados 
brasileiros em prol da defesa de suas prerrogativas e não 
se distancia dos juízes de primeiro grau”, concluiu.

O diálogo e as ações da AMB e dos Tribunais de 
Justiça já proporcionaram vitórias à magistratura, como 
a alteração da Resolução nº 88 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O texto dispõe sobre a jornada de trabalho 
no Judiciário, o preenchimento de cargos em comissão 
e o limite de servidores requisitados. A aprovação do 
dispositivo reduziu de 50% para 20% o percentual mínimo 
obrigatório de cargos em comissão dos servidores 
efetivos para atividade-fim. A medida proporcionou que 
o primeiro grau da jurisdição tenha assessores e que o 
atendimento ao público seja mais eficiente.

A união de forças também garante a independência 
das cortes. Exemplo disso é a autonomia que os tribunais 
têm para decidir seus horários de funcionamento. A 
medida beneficia magistrados e servidores, uma vez que 
os presidentes podem levar em consideração a segurança 
dos magistrados, servidores e da população, além da 
produtividade e eficiência no atendimento. 

Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente 
do Codepre
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Familiares conversam sobre os dramas de duas personagens 
da história de crimes perversos que denunciam a 
vulnerabilidade da segurança da mulher no Brasil

O BASTIDOR DA DOR DE 
QUEM CONVIVE COM A 
TRAGÉDIA DO FEMINICÍDIO
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Cristina Del’ Isola e Marco Antônio Del’Isola, pais de Maria Cláudia Del’Isola
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T rês mulheres foram mortas por dia em 2019. A 
estimativa é do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública do ano passado. O cenário endêmico é a 

prova do machismo estrutural na cultura brasileira. O 
país ocupa o 5º lugar dos 84 que mais matam mulheres no 
mundo no contexto de violência doméstica. Os dados são da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O feminicídio é a tipificação de um crime em que 
as vítimas são escolhidas por uma única contingência 
– o gênero. A maioria dos casos de morte não dispensa 
crueldade. Outro traço de perplexidade é que o assassinato 
poderia ser evitado. Esse tipo de ocorrência tem uma 
dinâmica própria. Usualmente, é a etapa final de uma série 
de ameaças, agressões verbais e físicas por parte de um 
conhecido. Como padrão, o ato é premeditado. 

Após a tragédia, inicia-se a luta dos parentes que 
tentam sobreviver à dor da perda. O impacto sobre 
o núcleo familiar é danosamente irreparável. De um 
lado, o suplício de uma jornada em busca de justiça e a 
sensação perene de impunidade. Do outro, magistrados 
se debruçam por horas em julgamentos de casos para 
garantir o direito das famílias das vítimas. 

Na história de crimes perversos no Brasil, destacamos 
duas personagens que se encontram com pontos em comum 
em suas trajetórias – Maria Cláudia Del’Isola (19) de Brasília 
(DF) e Priscila Fulgoni (16) de Volta Redonda (RJ), ambas 
mortas pelo fato de serem mulheres. 

Os pais de Maria Cláudia e o irmão de Priscila conce-
deram entrevista à AMB sobre os dois episódios que são o 
retrato da vulnerabilidade da segurança da mulher no Brasil. 

Mundo em preto e branco
Depois da manhã do dia 9 de dezembro de 2004, a 

sensação de “ver o mundo escurecer e passar a enxergá-lo 
em preto e branco” foi a definição encontrada pelo casal 
Cristina e Marco Antônio Del’Isola para expressar a dor 
de quando tomaram conhecimento da tragédia acontecida 
com a filha caçula.  Após 16 anos do assassinato de Maria 
Cláudia, os pais desabafaram sobre “o maior sofrimento 
que um ser humano é capaz de suportar: a perda de 
uma filha, aos 19 anos, com tanto amor à vida e muito 
a contribuir”. O crime estarreceu a capital do País pelos 
requintes de crueldade cometidos pelos assassinos. 

A entrevista aconteceu na residência da família 
Del’Isola, localizada no Lago Sul, em Brasília (DF).  Quem 
nos recebeu foi Cristina (62), com uma máscara de tecido 
personalizada para este período de pandemia, estampada 

com a foto de Maria Cláudia e a seguinte frase: “Valorizando 
a vida”. Cristina se posiciona no mundo como militante em 
favor da paz e da justiça. 

Na casa deles, ouve-se canto de pássaros e latidos de 
cães. Entre flores e plantas, muita saudade de Maria Cláudia. 
Ela não chegou a conhecer o novo lar da família. 

Na entrada da casa, há um local onde cestas básicas 
estão acomodadas e serão entregues a famílias carentes. 
Acima dos donativos é possível ler a seguinte frase: “O 
hábito de agradecer libera o fluxo de receber”. São muitos 
os detalhes no lar dos Del’Isola que se inspiram nos 
valores de Maria Cláudia. A família deu continuidade à 
paixão da filha pelos animais, pela natureza e pela ajuda 
ao próximo. 

Os pais lutam diariamente para não sucumbirem 
à angústia de terem perdido a filha, assassinada pelos 
empregados, Adriana de Jesus Santos e Bernadino do 
Espírito Santo Júnior. Ambos, com nomes celestiais, 
levaram a família ao inferno de um drama eterno.

O dia que não terminou

 A jovem tinha 19 anos de idade quando perdeu a vida. 
À época, cursava o 4° semestre de Pedagogia na Universidade 
de Brasília e de Psicologia numa instituição privada.

Era uma manhã de quinta-feira, 9 de dezembro. Maria 
Cláudia teria uma prova na faculdade. Pouco antes das 8h, 
ela ligou para a mãe informando que iria à UnB com uma 
colega e deixaria seu carro em casa. A partir daí iniciou-
se o suplício da jovem que foi espancada, estuprada, 
esfaqueada, asfixiada e enterrada.

Não foi a primeira vez que Bernardino abusou de 
uma mulher. Uma de suas vítimas foi uma adolescente de 
12 anos – violentada meses antes do episódio com Maria 
Cláudia. A menina conseguiu escapar com vida, após se 
fingir de morta às margens do Lago Paranoá. 

A família Del’Isola tomou conhecimento do fato após 
a tragédia com sua filha.  Acompanhou e se fez presente 
no julgamento. Apesar de criminoso sexual, Bernardino 
tinha ficha limpa na polícia, o que denuncia a tamanha 
vulnerabilidade da segurança da mulher na sociedade. 

A morte de Maria Cláudia teve a participação de 
Adriana, que arquitetou o plano. Os pais de Maria Cláudia 
trabalhavam e se revezavam nos cuidados com a outra filha, 
internada há dois meses no hospital por um problema de 
saúde que estava sendo investigado pelos médicos. 

No dia da tragédia, Cristina aguardava Maria Cláudia 
para almoçar em sua residência. Naquele momento, recebeu 
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a ligação de uma colega de sala da filha, querendo saber o 
motivo dela ter faltado a prova. Os assassinos, que estavam 
ao seu lado vendo o desespero, permaneceram cinicamente 
tentando acalmá-la, consolando-a e dizendo que Maria 
Cláudia logo voltaria para casa. Após imediatamente ligar 
para seu esposo, a mãe se dirigiu ao oratório, onde os 
criminosos, dissimuladamente, se ajoelharam e fingiram 
rezar com ela.

 “Eu achei que minha filha havia sofrido um acidente 
de carro”, disse Cristina. Tão logo o pai chegou, os dois 
fizeram o percurso até a UnB de carro, na esperança 
de encontrá-la. Na volta, orientados por um amigo, 
se dirigiram à Delegacia de Polícia para fazerem um 
boletim de ocorrência. Foram três dias sem notícias da 
filha. A Polícia Civil acreditou na hipótese de sequestro 
e acompanhou toda a rotina da família para investigar o 
desaparecimento da jovem. 

Os agentes encontram o corpo de Maria Cláudia 
enterrado num pequeno depósito de materiais diversos 
na casa da família. Naquele instante, Bernardino, 
percebendo que as evidências se tornavam cada vez mais 
concretas, fugiu sem que ninguém percebesse.  

Adriana foi presa ainda na casa e Bernardino em 
Salvador, na Bahia, tomando uma cerveja na praia. 
Ambos confessaram o crime. Ela foi condenada a 52 anos 
de cadeia e ele a 65 anos. A última notícia que a família 
teve dos criminosos foi de que a assassina serve café num 
órgão público da capital.

Como se não bastasse tudo o que a família viveu, 
os pais de Maria Cláudia tiveram que lutar na Justiça 
para punir a responsável pela apropriação e divulgação 
indevida, na internet, das fotos feitas no IML e entregues 
sob o mais absoluto sigilo aos jurados.

Movimento

Os amigos dos Del’Isola e membros da comunidade 
se reuniram e formaram a Associação Civil Movimento 
Maria Cláudia Pela Paz. Criada em março de 2005, os 
membros desenvolvem uma série de ações sociais em 
prol de pessoas carentes e instituições desamparadas. 

“É uma forma de mantermos a nossa filha viva por 
meio do voluntariado que existe em nós”, disse Cristina. 
“Nos alimentamos da certeza do reencontro, da fé que 
é determinante para nos fazer prosseguir. Ao longo 
desse tempo, temos aprendido a fortalecer os recursos 
pessoais, cultivando a paz interior, sem deixar de lutar 
pelas nossas convicções”.

Investigação com as 
próprias mãos 

Ricardo Fulgoni (33) é irmão de Priscila, morta a 
facadas pelo ex-namorado em Volta Redonda (RJ), em 
24 de março de 2006. O crime não chamou atenção da 
imprensa nem das autoridades locais. O assassino da 
adolescente foi preso após uma longa investigação do 
irmão da vítima, que deu o desfecho ao caso de feminicídio. 

Ricardo aceitou conversar com a AMB por telefone. 
Ele contou os detalhes da tragédia e da luta para fazer 
justiça ao crime cometido contra sua irmã, que completou 
15 anos. “Eu tive que investigar com as minhas próprias 
mãos para achar o paradeiro dele e colocá-lo atrás das 
grades. Não tive ajuda da polícia civil na época”, desabafou.  

Era sexta-feira, por volta de 14h30, Priscila (16) estava 
na casa do pai, em Barra Mansa (RJ), que havia se separado 
da mãe. Ela estava assistindo TV quando o ex-namorado 
a chamou no portão. A madrasta também estava lá. De 
repente, ela ouviu os gritos da menina, que ficou estirada no 
chão da rua após seis facadas – uma atingiu o coração. 

“Eu estava almoçando em casa, quando o meu tio 
chegou avisando que Priscila estava internada em estado 
grave por conta das agressões do namorado. O tio 
escondeu a notícia da morte dela, mas as pessoas na rua já 
sabiam do ocorrido”, lembrou. 

“A minha reação, ao saber a verdade, foi sofrer um 
apagão. Depois disso, eu fui à delegacia de Barra Mansa”, 
acrescentou. Priscila foi socorrida pelos vizinhos que a 
levaram para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. 
“Meu pai estava desolado, eu só lembro dele dizendo: 
- mataram minha bebezinha! Eu disse a ele: – Fique 
tranquilo, pai. Vamos encontrar o assassino. Naquela hora 
decidi colocar minha dor no bolso”, relembrou. 

Ricardo estava com muito medo de o assassino 
matar toda a família. Segundo o irmão da vítima, o 
ex-namorado ligou transtornado para a casa de sua 
avó três dias depois do crime. “Ele não dizia nada com 
nada. Ele ligava várias vezes para falar com alguém da 
família. Chorava e dizia que amava a Priscila. Todos lá 
de casa precisavam ter inteligência emocional para tentar 
descobrir onde ele estava escondido”, contou. 

Segundo Ricardo, a falta de estrutura da polícia civil 
dificultou as investigações. “Demorou muitos dias para 
sair o mandado de prisão. Não houve quebra de sigilo 
telefônico”, disse.  Ricardo comprou um identificador de 
chamadas para instalar no telefone da casa da avó, após 14 
dias da morte da irmã. “Nós tivemos que manter uma boa 
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Priscila Fulgoni aos 
15 anos de idade

relação com quem matou minha irmã para conquistar a 
confiança dele e fazê-lo confessar o paradeiro”, recordou. 

O assassino voltou a ligar para a família. “Eu atendi 
o telefone. Respirei muito fundo. E disse: – A gente sabe 
que você fez isso porque estava desorientado. Arranjei 
um advogado para você”, conta.  Ricardo tentava 
conquistar a confiança do criminoso. O rapaz disse 
que estava em Resende (RJ). “Fomos correndo para lá. 
Quando soube disso, minha mãe e eu espalhamos a foto 
dele até chegarmos ao lugar que ele informou”, disse.  

O ex-namorado de Priscila estava mentindo. Até que 
um dia, ele ligou de um número da cidade de Manhuaçu, 
Minas Gerais. “Eu lembrei que ele tinha um tio que 
morava lá. Consegui a foto da casa pela internet. Minha 
mãe e eu fomos para lá com mandado de prisão, expedido 
após algumas semanas da morte da minha irmã”, contou. 
Desta vez, a família encontrou o criminoso na varanda 
da casa. “Quando o vi, fui direto à delegacia. Mas não 
tinha veículo para capturar o assassino. A polícia usou o 
meu carro para levá-lo para cadeia”, afirmou. 

Enfim, a família conseguiu colocar o assassino da irmã 
atrás das grades. Na volta para casa, a mãe de Ricardo avistou 
uma cachoeira e pediu para descer do carro. Ela chegou à 
beira do penhasco. “Naquela hora, eu pensei que ela iria 
se jogar. Fiquei completamente paralisado, observando-a. 
Ela olha para mim e me pede para tirarmos uma foto 
para registrarmos o momento”, lembrou. Cirlene abraçou 
Ricardo e disse: “Você é o filho que me resta”. Após a morte 
de Priscila, dona Cirlene guarda os pertences da filha dentro 
do quarto onde dorme. “As roupas da minha irmã ainda 
estão guardadas. Minha mãe se tornou uma pessoa triste. 
Atônita. Perdeu a capacidade de sorrir”, terminou. 

As histórias de Maria Cláudia Del’Isola e Priscila Fulgoni se 
cruzam no universo de mulheres que ainda estão vivas pela 
coragem de seus familiares de brigar por justiça, pela memória 
das vítimas e de outras tantas mortas por feminicídio. A 
jovem brasilense poderá ter um parque na capital federal 
com seu nome, na quadra 113 sul, onde ocorreu um estupro 
de uma estudante em 2017. Já Priscila ganhou uma rua com 
seu nome na região da Vila Brasília, de Volta Redonda. 

Impacto Social
Na opinião da pesquisadora de Saúde Mental e 

Gênero da Universidade de Brasília (UnB), Maísa 
Guimarães, há uma banalização na morte de mulheres. 
O padrão de masculinidade contribui para o fomento 
do crime. “A mulher é sempre alvo de questionamentos. 
Pouco tem se questionado sobre a nossa cultura que 
não tem colocado o homem na berlinda. É necessário 
debater os padrões”, reforçou Maísa. 

Para ela, existe um discurso de tirar a respon-
sabilidade do homem nas próprias escolhas de lidar 
com seus relacionamentos. “As falas são na tentativa 
de desresponsabilizar o homem: ele matou porque a 
mulher o traiu. Ele perdeu a cabeça com ela, por isso 
não levou desaforo para casa, e outras tantas que já 
ouvimos”. 

De acordo com a professora, não existe um perfil 
de algoz. “Eles estão muito mais próximos da regra 
do que da exceção. Não existe perfil de alguém que 
vai cometer feminicídio. Não existe perfil psicológico 
de um agressor”, garantiu. Segundo a pesquisadora, 
é preciso pensar nos fatores de riscos que podem 
desencadear numa tragédia. “ Xingamentos, agressões 
físicas e outros tipos de violência são prenúncios para o 
feminicídio”, avaliou. 

Sobre a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/15), que 
entrou em vigor em 9 de março de 2015, a pesquisadora 
considera de fundamental importância dar visibilidade 
à violência contra a mulher. “A partir dela, é possível 
identificar os problemas de saúde pública. É possível 
destacar a violência contra o gênero feminino ao ponto 
de enxergarmos o seu tamanho”, concluiu. 

A professora Maísa Guimarães avaliou o impacto 
social que o feminicídio traz para as famílias das vítimas. 
“Os parentes são sentenciados com a morte trágica dessas 
mulheres. O impacto social sobre o núcleo familiar é de 
uma ordem devastadora. É preciso muito cuidado com 
profissionais que possam oferecer uma rede de apoio 
qualificada aos parentes da vítima”, encerrou. 

 “Não existe um perfil de algoz”, 
afirmou Maísa Guimarães, 

pesquisadora de Saúde Mental 
e Gênero da UnB
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M esmo com inúmeros avanços relacionados 
aos direitos da mulher, a violência doméstica 
e familiar ainda se apresenta como um 
desafio constante. O número de denúncias de 

agressões e o aumento de casos de feminicídio evidenciam 
o problema. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública de 2020, o ano de 2019 contabilizou 1.326 casos de 
feminicídio – 7,9% a mais que o ano anterior, que registrou 
1.229 mortes. Desde o início da série histórica, em 2015, 
esse número se mostra crescente ano após ano. 

O contexto da pandemia da covid-19 acarretou 
outra problemática: o isolamento social fez com que 
mulheres ficassem presas em casa com seus algozes, o 
que impediu a efetivação das denúncias. No primeiro 

semestre de 2020, foram registrados 648 casos de 
feminicídio - durante o mesmo período de 2019, 636 
mulheres foram assassinadas. 

A magistratura, que tem como propósito a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, fundamentada na 
igualdade entre seus cidadãos, sejam homens ou mulheres, 
se firma como um dos agentes mais importantes para 
reverter esse quadro. 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.349/2006) é considerada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das 
mais avançadas para punir agressores e impedir o aumento da 
violência contra as mulheres. Outra legislação significativa 
é a Lei nº 13.104/2015, que prevê o feminicídio como 
circunstância qualificadora do crime de homicídio. 

PELA VIDA 
DAS MULHERES
AMB se posiciona como agente de enfrentamento 
à violência contra a mulher

Cí
ce

ro
 B

ez
er

ra

Campanha “Basta”, idealizada pela AMB

PACOTE BASTA / SINAL VERMELHO
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A Associação dos Magistrados Brasileiros se 
posiciona como agente de enfrentamento à violência 
contra a mulher. Em junho de 2020, a entidade, em 
parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
criou a campanha Sinal Vermelho, para que mulheres 
pudessem denunciar silenciosamente seus agressores em 
farmácias e drogarias conveniadas. 

A AMB também articula com o Poder Executivo a 
Criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência 
Contra a Mulher como mecanismo de integração para o 
diálogo institucional e uma efetiva integração operacional 
entre todos os Poderes da Federação — Legislativo, 
Executivo e Judiciário — focados na temática. 

Agora, a AMB criou o “Pacote Basta”, protocolado 
na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei nº 
741/2021, que prevê novas proposições e alterações 
normativas acerca do tema. Entre elas, a tipificação da 
violência psicológica. O texto prevê a reclusão de dois 
a quatro anos para o agressor que expuser a mulher a 
risco de dano emocional e diminuição da autoestima, 
que a prejudique ou perturbe e que a degrade ou 
tente controlá-la mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação e manipulação.

O pacote também prevê a tipificação da perseguição 
obsessiva e do cyberstalking. O texto prevê pena de um a 
quatro anos para quem perseguir alguém, reiteradamente 
ou por qualquer meio, causando medo ou qualquer outra 
ofensa à integridade psicológica. A pena é aumentada de 
metade até o dobro se cometida contra a mulher em razão 
da condição do sexo feminino. A medida foi motivada em 
razão do avanço de novas tecnologias e da multiplicidade 
de formas de cometimento de agressões. 

Outra proposição sugerida pela AMB é o tratamento 
do crime de feminicídio como um tipo penal autônomo, 
sintetizado em três eixos principais: a urgência de 
refinamento e de uniformização de estatísticas que 
envolvem a violência contra a mulher, a existência de 
elementos fáticos comuns, particulares ao crime de 
feminicídio, e o efeito simbólico. 

O “Pacote Basta” também propõe o cumprimento da 
pena por crimes cometidos contra a mulher em regime 
inicialmente fechado. O objetivo é o endurecimento da 
punição desse tipo de crime para diminuir a sensação 
de impunidade e encorajar as vítimas a buscarem as 
autoridades para registrar a denúncia. Além disso, a medida 
reforça a função preventiva específica da pena, levando 
em consideração que, pelas regras atuais, geralmente o 
agressor não é submetido ao regime fechado. 

Por fim, a proposta prevê a normatização da 
campanha “Sinal Vermelho” na forma de um programa 

de cooperação em nível nacional. A “Sinal Vermelho” foi 
criada em 10 de junho de 2020 pela AMB em parceria 
com o CNJ e oferece um canal de denúncia silencioso às 
mulheres: as vítimas desenham um “X” vermelho na mão, 
fazem o gesto em farmácias ou drogarias como pedido 
de ajuda. O funcionário recebedor da denúncia, então, 
aciona a polícia para que seja prestado atendimento 
à mulher. O pacote aumenta o espectro possível de 
segmentos conveniados, como, por exemplo, hotéis, 
mercados, repartições públicas, entre outros. 

Sinal Vermelho 
O projeto foi idealizado pela presidente da AMB, 

Renata Gil, e pela diretora da AMB Mulheres, Domitila 
Manssur, ambas preocupadas com o aumento de casos 
de agressões às mulheres e a diminuição no número de 
denúncias durante a pandemia. O CNJ somou forças 
à campanha. A procuradora regional da República 
e conselheira do Conselho à época, Maria Cristina 
Ziouva, foi responsável por garantir a ação conjunta 
entre AMB e CNJ. 

A campanha “Sinal Vermelho” já foi lançada em 
vários estados. No DF, foi transformada na Lei nº 
6.713, já em vigor na capital do Brasil. Sancionada 
pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), a proposição 
teve autoria do deputado distrital delegado Fernando 
Fernandes (Pros). Com a legislação, além de farmácias, 
repartições públicas, hotéis, portarias de condomínios e 
mercados passam a integrar o projeto. 

No RJ, a Assembleia Legislativa aprovou, em 
fevereiro, o Projeto de Lei (PL) nº 3.457/20, que institui 
no estado o Programa de Cooperação e o Código Sinal 
Vermelho. A autora da lei estadual fluminense é a 
deputada Mônica Francisco (PSOL). No Espírito Santo, 
o deputado estadual Marcelo Santos (PODEMOSs) 
apresentou à Assembleia Legislativa do Estado o PL nº 
63/21, inspirado na campanha.  

A Sinal Vermelho também conta com o apoio da 
bancada feminina no Congresso Nacional. Em 2 de 
julho de 2020, as 77 deputadas do grupo e a Secretaria da 
Mulher aderiram à Sinal Vermelho e se comprometeram 
a levá-la a seus respectivos estados. 

PACOTE BASTA / SINAL VERMELHO

APONTE A CÂMERA E 
ACESSE A PÁGINA DA 

CAMPANHA

https://www.amb.com.br/pacotebasta/?doing_wp_cron=1614899638.2277569770812988281250
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O 
artigo 5º da Constituição Federal preconiza a 
isonomia entre homens e mulheres. Dispõe 
que todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza. Também garante a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade. No entanto, as mulhe-
res ainda percorrem um longo caminho em busca da 
representatividade em espaços de poder.

A luta pela participação social e política é longa. 
A própria história é testemunha: as mulheres só 
conseguiram o direito de ir às urnas em 1932. A cearense 
Auri Moura Costa foi a primeira mulher a ocupar o 
cargo de juíza no Brasil, em 1939. A primeira senadora, 
Eunice Michiles, chegou ao Senado em 1979. Em 1994, 

Em entrevista à AMB, mulheres 
que conquistaram seus espaços 
falaram sobre os percalços e as 
visões do cenário atual

MULHERES 
NO PODER: 
AVANÇO DA 
REPRESENTATIVIDADE 
GERA MUDANÇAS 
ESTRUTURAIS NA 
SOCIEDADE



18

MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER

a primeira governadora do Brasil, Roseana Sarney, foi 
eleita no Maranhão. Em 2010, o Brasil elegeu Dilma 
Rousseff para presidência da República. 

O incentivo à participação feminina é uma das 
pautas prioritárias da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB). A presidente Renata Gil, primeira 
mulher a ocupar a cadeira em 71 anos de história da 
entidade, entende que políticas públicas no Judiciário, 
no Legislativo e no Executivo devem garantir a 
inclusão das mulheres em discussões importantes.

“A abertura de espaços de poder para mulheres 
é primordial para se aferir o desenvolvimento 
social do nosso País. É uma questão que perpassa a 
questão da representatividade: quanto menor for a 
participação feminina no Legislativo, no Judiciário e 
no Executivo, mais desigual será a nossa sociedade”, 
afirma a presidente.

No Brasil, os Poderes ainda são domínios 
ocupados, em sua maioria, por homens. No Supremo 
Tribunal Federal (STF) apenas duas mulheres 
compõem o colegiado de 11 ministros: Rosa Weber e 
Cármen Lúcia. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
dos 33 ministros em atividade, seis são mulheres.

No Executivo, elas também são minoria. Dos 23 
ministros de Estado do presidente Jair Bolsonaro, 
apenas duas são mulheres: Tereza Cristina, da 
Agricultura, e Damares Alves, da Mulher, Família e 
Direitos Humanos. Isso representa 8,6% do grupo.

Na composição atual do Senado, das 81 cadeiras, 
12 são ocupadas por mulheres (14,8%). Na Câmara, 
o percentual é o mesmo. Das 513 cadeiras, 76 são 
ocupadas por mulheres (14,8%). Ou seja, entre os 594 
congressistas, 88 são do sexo feminino (14,8%). 

Segundo o levantamento “Diagnóstico da 
participação feminina no Poder Judiciário”, divulgado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2019, 
a participação das mulheres nos tribunais do Brasil 
segue o formato de uma pirâmide: no primeiro grau 
há mais mulheres e a quantidade diminui no segundo 
grau e nas Cortes superiores. 

Para a desembargadora Leila Mariano, primeira 
mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), isso acontece porque a 
mulher, culturalmente, tem mais responsabilidades 
no âmbito familiar. “Você tem que se desdobrar. Tem 
que ter um companheiro que entenda e ajude. Você 
realmente tem que equalizar essa vida pública, que 
te solicita demais, e a vida privada. Uma vez minha 
filha me falou: hoje eu quero ir com minha mãe para 
a escola. Ouvir isso mexe com a gente, mas temos que 
servir nosso propósito na carreira”, refletiu.

A desembargadora, que em 2010 foi eleita para 
presidir a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro 
(Emerj), afirma que nunca sofreu desrespeito por 
nenhum de seus pares, mas que as objeções às suas 
ideias existiam, muitas vezes, pelo fato de ser mulher. 
Para ela, é mais fácil observar o machismo a nível 
macro, e não micro. “Eu costumo dizer que a mulher 
faz um concurso por dia. Sempre achei que a mulher 
tinha que provar que era capaz e tinha condições para 
reafirmar sua condição como magistrada. Não havia 
uma objeção direta, mas era assim: ‘vamos promover 
outra mulher? Mas já não tem muita mulher?”, disse. 

A desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Ana Maria 
Duarte Amarante Brito observa que a luta das mu-
lheres pela ampliação da representatividade femini-
na é gradual porque as leis, que asseguram os direi-
tos, são mais fáceis de mudar do que os costumes. “A 
legislação que está em vigor se aperfeiçoa continua-
mente nesse sentido em todos os níveis. Mas é mais 
difícil mudar os costumes. Nós estamos primeiro 
avançando no terreno legislativo, mas temos que re-
conhecer que há um grande caminho a ser percorri-
do no plano cultural”, avaliou.

A desembargadora lembrou que a sociedade 
sempre exigiu das mulheres um maior comprome-
timento com a família e que a criação dos métodos 
anticontraceptivos facilitou o ingresso delas no mer-
cado de trabalho. 
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A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi a 
primeira mulher a se candidatar à presidência do 
Senado em 2021. Em entrevista à AMB, disse que 
sentiu o peso da representatividade nas costas. 
“Também senti uma dose alta de indignação, porque 
isso espelha o quanto ainda é longa a caminhada das 
mulheres por mais espaço em postos de comando, não 
só na política, mas também no mercado de trabalho”, 
afirmou. “Sinto-me feliz por ter empurrado essa 
porta e, mais ainda, porque sei que muitas mulheres 
virão em seguida para fazer a história que lhes é 
merecida e devida. Como protagonistas e não meras 
figurantes”, completou.

Simone concorda com a desembargadora Ana 
Maria Duarte Amarante Brito (TJDFT) a respeito 
da transição ao longo do tempo. Para ela, questões 
culturais e estruturais construídas por séculos não 

conseguem ser quebradas instantaneamente. Para se 
ter uma ideia, o banheiro feminino do plenário no 
Senado Federal só foi construído em 2016, depois 
de mais de 55 anos de sua inauguração, a pedido da 
bancada feminina da Casa.

“Mas já avançamos bastante e precisamos validar 
as conquistas a partir das lutas de inúmeras mulheres 
muito valorosas no Brasil e no mundo. Infelizmente, 
ainda há um preconceito velado, ou mesmo explícito, 
sobre a nossa capacidade intelectual, profissional e 
política. Isso é triste e, em determinadas situações 
e infundadas alegações, chega a ser degradante”, 
avaliou Tebet.

Para a senadora, a discriminação de mulheres 
é o reflexo de um país que ainda carrega marcas 
profundas da cultura machista. “Eu sempre defendo 
que homens e mulheres devem partilhar os espaços 
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de poder. Estamos aqui para caminhar juntos, para 
compartilhar visões diferentes e chegar às melhores 
soluções para o conjunto da sociedade”, afirmou Tebet.

A senadora contou que são muitas as dificuldades 
que as mulheres enfrentam quando disputam 
espaços políticos. “Faltam orientação e recursos para 
a campanha, além de apoio partidário”, pontuou. 
Pensando nisso, a congressista apresentou um projeto 
que estipula uma cota de 30% na participação das 
mulheres na composição dos diretórios das legendas. 
“Precisamos garantir mais equilíbrio nas disputas 
eleitorais. Hoje quem escolhe os candidatos e decide 
o quanto de apoio da estrutura partidária ele terá são 
os presidentes e lideranças dos partidos. Em geral, 
homens acabam escolhendo outros homens para se 
destacarem nesta estrutura de poder”, observou. 

Para ela, mais mulheres nos comandos dos 
diretórios, estaduais, municipais e nacionais trarão o 
olhar e o timbre de voz feminino na hora da escolha. 
“O que pretendemos com este projeto é garantir que as 
mulheres escolhidas sejam competitivas e tenham real 
potencial de vencer uma eleição. Mais mulheres nos 
comandos partidários certamente garantirão melhor 
critério na escolha de lideranças femininas que sejam, 
de fato, eleitas”, disse.

A senadora também defende a criação da figura da 
líder da Bancada Feminina no Senado e a consequente 
presença de uma representante das parlamentares no 
futuro Colégio de Líderes. “Queremos ter voz ativa 
na seleção da agenda do Congresso. É muito comum 
vermos projetos da pauta feminina serem votados 
apenas em março, por causa do Dia Internacional 
da Mulher. Basta! Os temas que dizem respeito às 
demandas femininas precisam estar em votação ao 
longo de todo o ano”, explicou.

A deputada Soraya Santos (PL-RJ) foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo de 1ª secretária da Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados. A congressista 
avaliou que, quando uma mulher alcança um cargo 
do alto escalão, cria-se a consciência de que outras 

mulheres também podem chegar lá. “Cada vez que 
uma mulher rompe uma barreira, com demonstração 
e capacidade de articulação, ela deixa uma marca. 
Uma porta aberta para as que virão. Eu espero que, 
nessas condições, a gente tenha deixado essa marca. 
Acho que o caminho [da representatividade] vai ser 
irreversível”, disse. 

A deputada falou sobre o sistema de cotas e 
a necessidade de aplicar o princípio da igualdade. 
“Enquanto nós tivermos, desde a base, mais de mil 
municípios que não têm sequer uma mulher, nós 
precisamos ter uma garantia mínima de cadeiras 
efetivas, desde a Câmara de Vereadores até a Câmara 
Federal. Porque é na legislação municipal que o cidadão 
vai se sentir amparado. É no município que a política é 
aplicada”, afirmou. 

Soraya falou ainda que a busca pela Presidência 
feminina da Câmara é um dos objetivos. “Acho que 
o caminho da Presidência é um caminho natural se a 
gente for crescendo em número de mulheres. Não é 
uma presidente por ser mulher, mas uma presidente 
que demonstra essa capacidade de articulação. Até 
porque o único poder que nunca teve uma presidente 
mulher foi justamente o Legislativo. Essa é uma meta 
a ser atingida”, disse.

Ao ser questionada sobre a importância de 
espaços que fortalecem o andamento das pautas de 
gênero, Soraya explicou que eles são essenciais para 
amadurecer os projetos e avançar com as pautas. 
“Antigamente, não tinha Comissão da Mulher e os 
temas eram divididos com a Comissão de Seguridade 
Social. Imagine o volume de temas que foram 
discutidos nesta comissão. O assunto mulher ficava em 
segundo plano. A criação da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher deu mais velocidade para debater e 
trazer especialistas sobre o assunto”, disse. Além disso, 
segundo a congressista, os espaços reservados a essas 
discussões dão visibilidade para que todo o País possa 
acompanhar a discussão antes de os assuntos serem 
pautados em Plenário. 
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FRENTAS

RENATA GIL ASSUME A 
COORDENAÇÃO DA FRENTAS

Em atuação com os Poderes Executivo e Legislativo, grupo 
defende autonomia e independência do Judiciário e do MP

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(Frentas) será coordenada, durante o primeiro semestre 

de 2021, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
Renata Gil ficará à frente do grupo, que congrega mais de 40 mil 
juízes e membros do Ministério Público (MP).

“A Frentas é um movimento que nos une e procura o fortaleci-
mento do Estado Democrático. Estou muito orgulhosa e fico muito 
honrada em ocupar o cargo”, destacou Renata Gil. A juíza sucede 
o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), Manoel Murrieta, no comando da Frentas. 

Atentos à política nacional, o grupo visa garantir a inde-
pendência e autonomia do Judiciário e do MP e a harmonia 
entre os Poderes. Além disso, ambos têm papéis significativos 
para gerenciar as crises sociais do País e atuam diretamente na 
defesa da Constituição Federal, dos Direitos Fundamentais e de 
proteção ao cidadão brasileiro. 

O princípio constitucionalizado de independência de atu-
ação de juízes e membros do Ministério Público garante a atu-
ação sem receio de represálias por parte do poder político ou 
econômico. Em momentos como o da pandemia da covid-19, 
os princípios fundamentais da República são a garantia maior 
da cidadania. Por isso, a Frentas assume o papel de defender as 
prerrogativas e garantir a valorização das carreiras de Estado 
frente ao Executivo e o Legislativo.  

Entre as metas e os objetivos definidos para este ano, 
estão acompanhar a Proposta de Emenda Constitucional 
nº 186/2019 (PEC Emergencial), a Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/92) e a Lei Geral de Proteção de 

Dados Penal (LGPD Penal). Em 2020, o grupo esteve próximo 
ao Congresso Nacional e governo federal para evitar mudanças 
que ferissem os direitos da magistratura e do Ministério 
Público. Defendeu as prerrogativas de irredutibilidade, 
inamovibilidade e independência da magistratura. Entre as 
ações da Frentas estão a entrega de nota técnica sobre a PEC 
Emergencial a senadores e o diálogo com a Advocacia-Geral 
da União (AGU) sobre a Reforma Administrativa.

Sobre a Frentas
Esta será a segunda vez que a AMB assume a coordenação 

da Frentas. A primeira ocorreu em 2016. Dois anos antes, em 
setembro de 2014, a entidade foi convidada a ingressar na frente 
associativa, durante a gestão do presidente João Ricardo Costa. 
Antes, a associação já participava informalmente do grupo, com 
a realização de ações conjuntas.

Além da AMB, a Frentas abarca dirigentes de outras oito 
entidades: a Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), a Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), a Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra), a Associação dos Magistrados do Distrito 
Federal e Territórios (Amagis-DF), a Associação Nacional do 
Ministério Público Militar (ANMPM) e a Associação do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT). 

Tarcísio Bonfim, primeiro vice-presidente da Conamp; Julianne Marques, 
secretária-geral da AMB; Manoel Murrieta, presidente da Conamp; 
Noemia Porto, presidente da Anamatra; e Eduardo André Brandão de Brito 
Fernandes, presidente da Ajufe

Sammy Barbosa, procurador de Justiça do Acre; Fábio George Cruz Nóbrega, 
presidente da ANPR; Katia Rejane, procuradora-geral de Justiça do MP do 
Acre; Manoel Murrieta, presidente da Conamp; Renata Gil, presidente da 
AMB; senador Márcio Bittar; Noemia Porto, presidente da Anamatra; Luiz 
Colussi, vice-presidente da Anamatra (atualmente licenciado)
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AMB apoia campanhas de arrecadação de insumos com 
Amazon e Amaap para socorrer os estados afetados 

O sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso em 
janeiro deste ano. Os hospitais de Manaus têm tido 

escassez de cilindros de oxigênio. Diante desse cenário 
caótico, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a 
Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) uniram 
esforços à campanha “Juntos por Manaus”, que arrecada 
recursos para compra de insumos e ajuda à população local. 
Outro desafio que uniu forças do associativismo foi o apagão 
no Amapá. Em novembro de 2020, os amapaenses sofreram 
um dos maiores blackouts do Brasil desde o apagão de 1999, 
que atingiu parte do país. A AMB doou seis geradores de 
energia para Associação dos Magistrados do Amapá (Amaap) 
para socorrer os associados da região.

Com os percalços vividos pela população do Amazonas 
e Amapá nos últimos meses, foram feitas intervenções por 
parte das associações da magistratura em busca de soluções 
para os estados afetados. Em ambos os casos, é possível 
destacar o poder do associativismo nas ajudas humanitárias.   

Juntos por Manaus
As associações AMB e Amazon acompanham com 

atenção a situação no Amazonas. “O Judiciário não parou e 
nem irá parar. Desde o início da pandemia, os magistrados 
tratam como prioridade os casos relativos à covid-19”, 
destacou Renata Gil, presidente da AMB. 

Para o presidente da Amazon, Luís Márcio Nascimento 
Albuquerque, é importante que as associações de classe se 
unam para a busca de soluções. “Não estamos parados diante 
desse colapso no sistema de saúde. Hospitais públicos e 
privados estão sobrecarregados com a alta demanda. Estamos 
unindo forças com instituições comprometidas para termos 
êxito nessa ajuda humanitária”, avaliou. 

O presidente da Amazon destacou a importância da 
AMB para impulsionar a campanha. “A AMB tem sido uma 
entidade muito efetiva na mobilização de associações que so-
mam forças para socorrer a população amazonense”, afirmou.

As doações são utilizadas para a compra de aparelhos 

médicos diversos que estão em falta e são essenciais para 
salvar vidas, como oxigênio, além de medicamentos, água 
mineral e toda a logística necessária para transportar os 
materiais aos hospitais da cidade.

#SomosTodosAmapá
Em novembro do ano passado, os amapaenses tiveram 

que se reinventar para superar o drama causado pelo apagão 
que afetou 90% da população do estado, isso significa que cer-
ca 765 mil pessoas não tinham eletricidade, água potável para 
beber, e estavam com muita dificuldade de se comunicar por 
telefone. Esse cenário surgiu após a principal subestação do 
estado pegar fogo durante uma tempestade. Na tentativa de 
amenizar essa situação caótica, a AMB se juntou a outras en-
tidades em campanha para receber doações para a população. 
A entidade doou seis geradores de energia para socorrer os 
associados da região.

O presidente da Amaap, José Bonifácio Lima da Mata, 
agradeceu a presteza da presidente em socorrer os associados, 
e ajudar a população do estado. “A presidente Renata Gil me 
ligou para oferecer ajuda. Eu disse a ela que alguns magistrados 
estavam interessados em adquirir geradores portáteis, para 
que tivessem um mínimo de energia para levar conforto às 
famílias. São seis geradores, um deles ficou na Amaap para 
atender às demandas da associação”, relatou. O presidente 
acrescentou ainda: “Fiquei impressionado com a presteza da 
doutora Renata Gil. Temos muita gratidão por ela, que foi 
bastante prestativa ao atender a uma demanda urgente dos 
nossos associados”, agradeceu.

A AMB se uniu às instituições públicas e privadas para 
arrecadar doações para a população do Amapá. A campanha 
foi batizada de #SomosTodosAmapá. As doações financeiras 
foram feitas em todo o país em contas bancárias abertas pela 
Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa) e 
a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª 
Região – Pará e Amapá (Amatra 8). O dinheiro foi usado para 
comprar cestas básicas e água mineral. 

A FORÇA DO ASSOCIATIVISMO NA 
MAGISTRATURA PARA SUPERAR A 
CRISE DA COVID-19 NO AMAZONAS 
E O APAGÃO NO AMAPÁ 
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A Escola Nacional da Magistratura (ENM) construiu 
um capital simbólico e cultural na consciência coletiva 

dos amantes do Direito. A credibilidade da instituição em 
ofertar cursos com professores renomados do ramo Jurídi-
co tem despertado a atenção de pessoas de outras áreas do 
conhecimento e do público em geral. Para esse ano, a ENM 
aposta na democratização da educação ao oferecer bolsas de 
estudos para os 11 cursos da plataforma digital. A iniciati-
va atraiu 85 alunos de vários cantos do Brasil que com suas 
histórias de superação mostram o valor de quem aposta na 
educação como forma de ascensão social.

A reportagem entrevistou três bolsistas que aceita-
ram compartilhar suas jornadas de vida. Juliana Olivei-
ra, de Arvorezinha (RS), Daniela Pires, de Uberlândia 
(MG), e Matheus Galdino, de Serra Branca (PB).

Juliana de Arvorezinha (RS) 
Aos 42 anos de idade, Juliana estuda Direito em uma faculdade 

privada do município de Arvorezinha (RS), rumo ao sonho de ser 
magistrada. “Eu queria realizar o sonho de me formar em Direito 
quando era mais jovem. Tentei vestibular na Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), mas não consegui passar, a concorrência 
era muito grande. Eu me formei em Administração e nunca me senti 
realizada”, afirmou.

Juliana passou por muitas dificuldades financeiras, o que 
a impediu de prosseguir com a ideia da segunda formação. “Eu 
engravidei, tive pré-eclâmpsia e quase morri. Meu filho nasceu 
prematuro e foi internado na UTI. Eu travei uma grande batalha pelas 
nossas vidas”, contou. As adversidades a fizeram abandonar, por 
um tempo, o sonho que teve no início na adolescência. Até que ela 
conseguiu passar em 1º lugar no curso de Direito de uma faculdade 
privada, que lhe concedeu bolsa de 50%. Atualmente, ela cursa o 5º 
período. Esse ano, Juliana fez inscrição para participar do sorteio de 
bolsas para o curso de Registro de Candidatura da ENM. “Na minha 
região são muito comuns irregularidades no processo eleitoral. 
Com a capacitação será possível auxiliar o candidato no que ele 
deve fazer para estar de acordo com a Lei. É uma rica oportunidade 
aprender com excelentes professores da ENM”, agradeceu.   

Daniela de Uberlândia (MG)
Daniela Pires (38) tem o mesmo sonho de Juliana – a 

magistratura. Filha de doméstica, ela conseguiu se formar em 
Direito aos 35 anos de idade, após conseguir pagar a faculdade 
numa instituição privada. Daniela foi mãe na adolescência. 
Abandonou a escola para cuidar da filha. Ela conta que não 
tinha tempo de se dedicar aos estudos. “Eu passei muitos anos 

Com propósito solidário, Escola ofertou bolsas de estudos 
para alunos de baixa renda 

sem enxergar a educação como forma de vencer na vida. Até 
que comecei a perceber a necessidade da minha filha em ter 
uma vida melhor. Eu precisava ser espelho para ela”, comentou.  
Daniela decidiu estudar e custear os estudos com seu trabalho. Ela 
se formou em Direito em 2018. Esse ano será aluna do curso de 
Crimes Eleitorais e Processo Eleitoral 2020. “Estou muito feliz com a 
possibilidade de estudar em uma das maiores instituições de ensino 
Jurídico do país. Eu me sinto incluída nesta iniciativa que tanto 
democratiza a educação”, agradeceu.  

Matheus de Serra Branca (PB)
A história de Matheus (21) é de quem supera todos os 

dias a sala de aula. Diagnosticado com Transtorno do Deficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH) na adolescência, ele dribla os 
percalços para realizar o sonho de ser juiz. Com a rede de apoio na 
faculdade privada no sertão da Paraíba, ele consegue ajudar e ser 
ajudado pelos colegas que enfrentam as mesmas adversidades. 
 O estudante é bolsista do 5º período do curso de Direito. Ele foi um dos 
contemplados em estudar na ENM no curso de Gestão de Gabinete e 
Assessoria Política de Parlamentares. “Será uma grande oportunidade 
para conseguir um bom emprego na Paraíba, já que a política é bem 
forte por aqui. Estou muito empolgado com esta nova qualificação que 
abrirá novas possibilidades para minha vida”, avaliou.

Mais informações no site: 

escoladamagistratura.amb.com.br 

Os cursos da plataforma digital são oferecidos em uma parceria com 
a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a 
melhor universidade privada do Brasil, e com o UOL EdTech, a maior 
empresa de tecnologia para educação do país, o que coloca a ENM 
como referência no mercado do ensino Jurídico.

ENM APOSTA NA DEMOCRATIZAÇÃO 
DO ENSINO JURÍDICO DO PAÍS

A ENM tem cursos exclusivos aos associados à AMB, 
com docentes que são referência no ramo jurídico. 

Conheça os principais cursos que estão com 
matrículas abertas.

1- “Análise Econômica do Direito”, com o ministro e presidente    
      do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. 

2- “Formação de Tutores”, com os professores 
       Erisvelton Lima e Dra. Ana Barbuda.

3- “Recuperação Judicial e Falência: Atualização de 
       Acordo com a Reforma de 2020”, com o juiz Daniel Carnio 
       Costa.

https://escoladamagistratura.amb.com.br/
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Órgão realiza um estudo sobre recuperação de crédito com a FGV 
e se prepara para lançar o primeiro livro da entidade

E m 2020, o Centro de Pesquisas Judiciais (CPJ) se tornou 
órgão da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

diante da aprovação da reforma do estatuto — junto à Escola 
Nacional da Magistratura (ENM) e ao Laboratório de Inovação 
(AMB Lab). Assim, a entidade ganha estatura com o tripé de 
pesquisa, ensino e inovação. 

Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
diretor do CPJ, Luis Felipe Salomão, a promoção do CPJ a 
órgão da entidade garantiu institucionalidade ao Centro. “Com 
estrutura melhor, já sedimentado e institucionalizado, o centro 
tem condição de avançar para estabelecer parcerias com órgãos 
de pesquisas nacionais e internacionais e para viabilizar estudos 
com organismos internacionais e multilaterais”, ressaltou. 

Este é o caso do amplo e inédito estudo acerca da recupe-
ração de crédito no Brasil, chamado de “Métricas de qualidade 
e efetividade da justiça brasileira: o tempo e o custo de um pro-
cesso de recuperação de crédito”. A questão ultrapassa o escopo 
da recuperação judicial e visa analisar o tempo de duração de 
uma ação, as dificuldades e os gargalos do processo. 

Realizada junto ao Centro de Inovação, Administração e 
Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas (CIAPJ/
FGV), a pesquisa se desenvolve na esteira da criação de um 
novo sistema de insolvência e da nova Lei de Falências (Lei nº 
14.112/2020). “Criamos uma pauta boa para se trabalhar, que é 
a da recuperação econômica e da reestruturação das empresas. 
Isso tudo gera emprego, tributo e riqueza. Queremos 
contribuir para a identificação dos problemas e, a partir disso, 
encaminhar soluções”, pontuou  Salomão.

Assim, a pesquisa pretende incentivar o empreendedo-
rismo, aumentar a relevância da economia nacional diante de 
outros países e atrair investidores internacionais. “Abre-se, 
ainda, um caminho novo para as empresas que quebraram e 
que estão sem fôlego. Por esse viés, vamos investigar quais as 

AMB INVESTE NA REALIZAÇÃO DE 
PESQUISAS COM O CPJ

novas situações geradas pela nova lei de falências”, continuou 
o diretor do CPJ. 

O trabalho não se resume à pesquisa e se expande para 
o lançamento da obra “Sistema Penal Contemporâneo” ainda 
em 2021. A publicação reúne 31 artigos selecionados a partir 
do edital de chamamento e de convites a juristas de notório 
saber a nível nacional e internacional. A obra é coordenada pela 
presidente da AMB, Renata Gil, pelos ministros do STJ, Luis 
Felipe Salomão e Reynaldo Soares da Fonseca, pela juíza Patrícia 
Kertzman Szporer e pelo doutor e advogado Daniel Castro 
Gome das Costa. “A ideia de fazer a primeira obra da AMB 
foi da presidente Renata Gil e abraçada pelo ministro Salomão 
para trazer a academia para dentro da entidade”, destacou a 
secretária-geral do órgão, Patrícia Kertzman Szporer. 

Entre os autores, estão os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com os tex-
tos “Integração na área da segurança pública: o grande desafio 
constitucional” e “Lições e desafios do combate à corrupção no 
Brasil”, respectivamente. O presidente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Humberto Martins, também integra o rol de 
autores com o artigo “Justiça restaurativa: um importante ins-
trumento para a solução consensual de conflitos”. A publicação 
conta com diversos atores jurídicos envolvidos no tema. “Essa 
diversidade para os tempos atuais agregará muito para o nosso 
sistema penal contemporâneo”, completou a juíza Patrícia.

Para 2021, o centro pretende organizar o repositório 
institucional e resgatar a memória das pesquisas da AMB, 
além de promover ensaios periódicos sobre temáticas 
de interesse da magistratura. “O ano de 2020 foi muito 
produtivo. Virando órgão, o CPJ consegue perenizar as 
ações. Com esses status de órgão, o CPJ vai continuar com 
publicações e pesquisas”, afirmou o diretor-adjunto do CPJ, 
Marcelo Piragibe Magalhães. 
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Fernando Bartoletti, vice-presidente Institucional da AMB; Marcelo Piragibe, 
diretor-adjunto do CPJ; Cássio André Borges dos Santos, membro do CPJ; 
Luis Felipe Salomão, ministro do STJ e diretor do CPJ; Renata Gil, presidente 
da AMB; e Carlos Gustavo Direito, juiz auxiliar da presidência do CNJ e 
convidado do CPJ

Cássio André Borges dos Santos, membro do CPJ; Patrícia Kertzman Szporer, 
secretária-geral do CPJ; Renata Gil, presidente da AMB; Luis Felipe Salomão, 
ministro do STJ e diretor do CPJ; Marcelo Piragibe, diretor-adjunto do CPJ; 
Carlos Gustavo Direito, juiz auxiliar da presidência do CNJ e convidado do 
CPJ; e Fernando Bartoletti, vice-presidente Institucional da AMB
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O 
exercício pleno da cidadania é ter direitos civis, 
sociais e políticos. Na democracia representativa, 
o símbolo máximo se dá na capacidade eleitoral 
ativa de votar e na passiva de ser votado. É no ato 

de escolha dos representantes ou na colocação do nome à 
disposição para pleitos que se dá a participação consciente 
do indivíduo perante a sociedade.   

O comportamento político eleitoral depende de 
inúmeras variáveis subjetivas e de caráter institucional, 
dentre elas o processo eleitoral que é o maior instrumento 
para a manutenção e defesa do Estado Democrático de 
Direito. E, a partir dele, a cultura política o consolida. 

ATENTA 
E FORTE

O Brasil, apesar de ser um regime democrático 
recente, datado da aprovação da Constituição Federal em 
1988, possui um dos mais rápidos e seguros processos 
eleitorais do mundo. Os Estados Unidos, mesmo sendo 
uma das democracias mais antigas e consolidadas do 
mundo, não possui regramento eleitoral unificado. 

O modus operandi das eleições americanas é o mais 
tradicional do mundo e data de 1787. Mas a complicação 
se dá nas regras eleitorais. Cada um dos 50 estados e a 
capital, Washington D.C., têm autonomia para definir as 
regras das eleições. Ou seja, não há um sistema federativo 
para definir o ordenamento nacional do pleito.

Justiça Eleitoral como prevenção e 
remédio contra ondas antidemocráticas
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DEMOCRACIA E SISTEMA ELEITORAL

Nos Estados Unidos, o voto é indireto e não obri-
gatório. Os eleitores escolhem 538 delegados, sendo 435 
deputados e 100 senadores – que são distribuídos pro-
porcionalmente entre os 50 estados americanos –, além 
de três delegados da capital, Washington D.C. O colegia-
do, então, vota no candidato à presidência e vence aquele 
que alcançar 270 votos. 

A maioria dos estados americanos utiliza cédulas de 
papel ou sistema misto – aquele em que o voto é feito em 
cédula e depois escaneado por um aparelho que computa os 
votos. Apenas seis utilizam sistema eletrônico de votação: 
Arkansas, Carolina do Sul, Delaware, Geórgia, Louisiana 
e Nevada. Dada a autonomia dos estados, a informatização 
total do processo eleitoral americano não possui incentivo 
federal e as poucas urnas eletrônicas têm se mostrado 
inseguras e vulneráveis a ataques hackers. 

Enquanto os Estados Unidos estavam em processo 
eleitoral presidencial, o Brasil elegia novos prefeitos e 
vereadores nos mais de 5 mil municípios do País. Aqui, 
a Justiça Eleitoral, constituída pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), 
juízes eleitorais e juntas eleitorais, é responsável pela 
organização do processo eleitoral. 

Ao TSE cabe processar e julgar o registro e a 
cassação de registro de partidos políticos, dos seus 
diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e 
Vice-Presidência da República; julgar recursos especiais 
e recursos ordinários interpostos contra decisões dos 
tribunais regionais; aprovar a divisão dos estados em 
zonas eleitorais ou a criação de novas zonas; e requisitar 
a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas 
próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais 
que a solicitarem, e para garantir a votação e a apuração.

Aos TREs compete processar e julgar originaria-
mente o registro e o cancelamento do registro dos dire-
tórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem 
como de candidatos a governador, vice-governadores e 
membro do Congresso Nacional e das assembleias legis-
lativas; julgar recursos interpostos contra atos e decisões 
proferidas pelos juízes e juntas eleitorais; constituir as 
juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição; 
e requisitar a força necessária ao cumprimento de suas 
decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requisição de 
força federal. 

Além disso, o Brasil também investe em tecnologia 
para garantir segurança, inovação e rapidez ao processo 
eleitoral à nível nacional. A migração para o voto eletrônico 
começou em 1994. O agente precursor, o TSE, objetivava 
solução aos desafios que até então se apresentavam: fraudes 
na apuração das cédulas de papel, dificuldades de acesso da 
população e o apelidado voto de cabresto. 

Assim como nos EUA, à época, no Brasil, a contagem 
das cédulas de papel levava semanas e, com isso, aumentava 
a oportunidade de manipulação do resultado. Em 1996, a 
urna eletrônica começou a ser usada no país. E, em 2000, 
100% dos eleitores votaram nelas. A eleição brasileira se 
tornava, então, a mais informatizada do mundo. 

São vários os mecanismos de segurança do sistema 
eletrônico brasileiro de eleição, entre eles a técnica 
criptográfica, a assinatura digital e o resumo digital. As 
urnas eletrônicas também não são conectadas à internet 
durante o pleito e, portanto, ficam protegidas de quaisquer 
tentativas de ciberataques. 

A criptografia serve para que o arquivo digital 
possa ser verificado no que se refere à sua integridade. 
Ela garante que o software não foi modificado de forma 
intencional nem perdeu suas características originais por 
falhas na gravação ou leitura. 

A assinatura digital, por sua vez, assegura a 
autenticidade do programa. Parte dela a confirmação de 
que o programa tem origem oficial e foi gerado pelo TSE. 

Por último,  o hash,  uma técnica criptográfica onde se 
calcula o resumo digital desse arquivo com um algoritmo 
público. No caso dos sistemas de urna, são calculados 
os hashs de todos os arquivos e os resumos digitais são 
publicados no portal do TSE.

Entre os avanços recentes, em 2014, houve ainda 
a identificação biométrica dos eleitores, por meio de 
impressões digitais, que também contribuíram para 
aumentar a segurança das eleições. 

A lisura do pleito, garantida por um Judiciário forte e 
mecanismos seguros, não diz respeito apenas ao processo 
eleitoral, mas à consolidação da democracia, por meio da es-
colha de representantes eleitos pelo voto direto, secreto, pe-
riódico e universal, como determina a Constituição Federal. 

Em 2020, mais de 2,6 mil juízes eleitorais de primeira 
instância desempenharam funções nas zonas eleitorais 
distribuídas por todo o país. O trabalho acontece antes, 
durante e após o pleito, com o acompanhamento e a 
fiscalização do processo, garantindo a completa segurança 
da urna eletrônica à votação e apuração.

A legislação eleitoral e seus garantidores – o TSE e os 
TREs – asseguram o Estado Democrático de Direito em 
nosso país. A conquista do sistema eleitoral, em constante 
evolução, e de uma Justiça Eleitoral independente e livre de 
associativismo político impedem questionamentos acerca 
da validade do processo ou dos resultados das eleições. 

A segurança do processo consolida a democracia do 
Brasil, que hoje passa pelo maior período de estabilidade 
democrática desde o aprimoramento de nossas bases por 
meio da Constituição de 1988. A democracia brasileira tem 
seu aliado e seu escudo.  
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O 
argumento tantas vezes posto à mesa de que 
o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de 

exceção é inevitável.  Os tribunais do após-guerra 
foram necessariamente tribunais de exceção, 

até porque a segunda grande guerra foi em si mesma um 
evento de exceção, que terminou por produzir, no Direito 
como um todo, consequências excepcionais.

Ele foi chamado de tribunal internacional por conta 
da composição de suas várias salas ___ integradas até 
mesmo, e não só na advocacia de defesa, por nacionais 
do principal país vencido ___ e seu trabalho se prolongou 
pelo tempo com essas diversas câmaras de julgamento. 
Uma delas, presidida por um juiz civil norte-americano, 
julgou magistrados alemães que já nos últimos anos 
trinta, e no curso do conflito, se alinharam à ideologia 
do Terceiro Reich e proferiram sentenças condenando 
pessoas à luz das diretrizes punitivas do estado nazista. 
Esses magistrados foram quase todos condenados a penas 
carcerárias de certa duração.

NUREMBERG: 
 A JUSTIÇA DO APÓS-GUERRA

FRANCISCO REZEK *

* MINISTRO APOSENTADO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, FOI TAMBÉM PROCURADOR DA 
REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES E JUIZ DA CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTIÇA DAS NAÇÕES UNIDAS.
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O julgamento de Nuremberg despertou especial 
interesse da doutrina por ter rompido com certos 
princípios caros ao regramento clássico do Direito Penal, 
como, por exemplo, o do juízo natural ___ cuja ruptura 
foi inevitável naquele contexto ___ e ainda, e sobretudo, 
o princípio da anterioridade da lei penal.  Todos os réus, 
sem exceção, em sua defesa, afirmaram que não haviam 
feito mais do que observar rigorosamente a ordem jurídica 
a que estavam subordinados dentro do estado nacional-
socialista ___ argumento desconsiderado pelo Tribunal.

Pela primeira vez foi assentado que não vale como 
defesa a assertiva de que o réu apenas observou as leis 
vigentes no estado soberano a que se integrava, de que 
era súdito, mesmo que se tratasse de um militar de média 
ou baixa hierarquia.  Tanto mais válida era essa tese 
quando em face de funcionários públicos civis, sobretudo 
se dotados de formação jurídica, e superlativamente se 
vestidos da toga da magistratura. Foi quando se construiu, 
com vigor nunca antes visto, a ideia de que o indivíduo 
tem responsabilidades emanadas diretamente do Direito 
Internacional ___ e, neste, daqueles grandes princípios que 
afirmam a igualdade essencial entre os seres humanos, 
tanto quanto entre estados soberanos.

A defesa do Tribunal de Nuremberg em face de seus 
críticos lembrou que às vezes, por motivo de relevante 
valor moral e social, por razões eminentes de ordem 
ética, é lícito contornar determinados princípios clássicos 
da ciência penal em prol de uma autêntica realização de 
justiça. Uma das opiniões mais lúcidas e realistas sobre 
o processo de Nuremberg ___ cujos autos se encontram 
depositados, todos, na biblioteca da Corte Internacional 
de Justiça, na Haia ___ veio do professor Claude Lombois, 
autor de um livro pioneiro de Direito Penal Internacional.  
Ali o diretor da academia de Limoges explicou aquilo que 
o senso comum já havia ditado a tantos estudiosos da 
matéria: existem circunstâncias em que os valores éticos 
da raça humana devem prevalecer sobre determinadas 
tecnicidades do direito, o que dava sustentação às 
diretrizes e opções dos juízes de Nuremberg.

Era como se o Tribunal se socorresse do substrato 
filosófico de uma descriminante comum às leis penais de 
tantos países, a figura do estado de necessidade.  Rupturas 
de menor potencial ofensivo para com a ciência do 

Direito justificavam-se no propósito de evitar o mal 
maior, de priorizar o bem jurídico mais importante. 
Ademais, considerado o contexto residual de horror 
do após-guerra quando se lavraram as condenações de 
Nuremberg e de Tóquio, não há como afirmar que as 
penas foram excepcionalmente rigorosas. Houve certo 
número de condenações à morte, um número maior de 
penas de prisão perpétua, e outras punições carcerárias 
de duração variada.  Fecharam-se as portas do Tribunal 
de Nuremberg, e aquelas de seu homólogo no extremo 
Oriente, na convicção de que o produto final não foi 
especialmente arrasador se confrontado com tudo quanto 
havia acontecido nos anos anteriores.

O foro de Nuremberg foi cenário de decisões 
fundadas em um direito em grande parte improvisado.  
Contudo, sob a ótica do contraditório, o processo penal 
foi correto e, dentro de suas circunstâncias, exemplar. 
Vários dos réus contaram com defesas brilhantes ___ 
não só no sentido utilitário de se lhes reduzirem as 
culpas e as penas, mas também no de denunciar, fora do 
Reich, fora até mesmo do continente europeu, todas as 
cumplicidades tácitas, todos os silêncios pusilânimes que 
permitiram, na Alemanha arruinada pela Grande Guerra 
anterior, a emergência e o fortalecimento do regime 
nacional-socialista.

O Tribunal parecia consciente, por outro lado, de que 
aquele não era o momento de crucificar sumariamente 
pessoas, mas de ouvi-las. Pairava no ar uma sincera 
curiosidade entre acadêmicos, historiadores, jornalistas 
de toda origem, mesmo entre juízes e promotores, em 
torno do que afinal tinham a dizer os réus mais graduados 
como justificativa para terem observado com rigor as 
diretrizes do estado nazista ___ independentemente do 
que prescrevia o Direito Internacional e do que induzia a 
consciência de cada um a entender como certo ou errado.

A Grande Guerra foi áspera a ponto de haver 
comportado repetidas violações do próprio jus in bello, 
com que se pretendera garantir um padrão mínimo de 
compostura e humanidade no quadro da conflagração 
armada.  Depondo ante o Tribunal, em 15 de março de 
1946, o Marechal Hermann Goering pretendeu explicar 
o descaso do Reich por seus compromissos exteriores, 
afirmando que a guerra total torna caducas todas as 
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prescrições do Direito Internacional: tudo que importa é 
vencer a guerra para em seguida ditar, soberanamente, 
a nova ordem. 

Esse entendimento doutrinário de que a guerra 
de grande alcance tende a produzir sobre o Direito das 
Gentes efeito semelhante ao da revolução numa ordem 
jurídica interna, assumindo os vencedores o poder de 
promulgar uma nova ordem jurídica, aparecera antes 
no Memorandum O.K.W. de 1º de outubro de 1938, e não 
apenas os alemães o compartilhavam.  Falando à Câmara 
dos Comuns em 22 de fevereiro de 1944, o primeiro-
ministro britânico Winston Churchill prenunciara a 
vitória aliada e a rendição incondicional de seus inimigos, 
e terminara por garantir que as nações vitoriosas “teriam as 

mãos inteiramente livres no fim das hostilidades, e não estariam 

vinculadas por qualquer compromisso de ordem jurídica ante a 

Alemanha e seus aliados, devendo subordinar-se apenas às suas 

obrigações de ordem moral para com a civilização.”

Algumas guerras civis no final do século XX 
comportaram atrocidades comparáveis às das grandes 
guerras da primeira metade do século e levaram as 
Nações Unidas à criação de tribunais especiais ___ no que 
foi outrora a República Federal Socialista da Iugoslávia 
e em pontos diversos do continente africano.  Foram 
vistos por muitos como tribunais de circunstância, menos 
pelo móvel político de sua criação que por sua notória 
tendência a instalar no banco dos réus os vilões de um 
único dos flancos beligerantes ___ como se, no caso da ex-
Iugoslávia por exemplo, apenas os sérvios houvessem 
praticado crimes de guerra e crimes de lesa-humanidade. 

A Convenção de Roma, de 1998, ao lançar as bases 
do Tribunal Penal Internacional, instalado na Haia já 
no começo do novo século, poria termo a duas práticas 
nefastas: de um lado a criação, avulsa e errática, de 
tribunais de circunstância no após-guerra civil; de outro 
lado o ativismo de juízes nacionais exorbitantes na 
extensão de sua competência além fronteiras à base do 
princípio da justiça universal ___ na Bélgica, na Espanha, em 
alguns outros países da Europa, sugestivamente, todos 
eles, antigas potências coloniais...

Inaugurado o TPI na Haia, em 2003, empossaram-
se os primeiros juízes eleitos, entre os quais estava nossa 
compatriota Sylvia Steiner. Nessa ocasião o procurador-
geral já eleito, oriundo do Ministério Público da 

Argentina, quis ouvir dos juízes da velha Corte 
Internacional de Justiça alguns conselhos sobre como 
executar com propriedade seu difícil trabalho.  Recordo 
as ponderações que lhe fiz naquele momento.  

Seria bom, primeiro, que o Tribunal Penal 
Internacional compreendesse bem sua função de 
complementaridade: não lhe cabe invadir o espaço do 
juiz natural de um réu; mas atuar como uma instância 
subsidiária quando, por algum motivo, o juízo natural 
não possa agir ou não queira fazê-lo. Esse deslocamento 
de competência não deve parecer uma declaração de 
falência do foro nacional do lugar do crime.  Melhor ___ 
como em nossa figura do desaforamento ___ trabalhar-
se com a ideia do forum non conveniens: o juízo natural, 
diante das circunstâncias, não tem como prover justiça 
penal tão adequadamente quanto o TPI, que por isso há 
de chamar a si a competência para o processo penal.

Mas eu lhe disse também, sem muito otimismo nesse 
domínio, que a credibilidade e o prestígio de seu Tribunal 
dependeriam de que ele fosse ecumênico na punição 
de crimes de guerra, de genocídios, de crimes contra a 
humanidade, não processando apenas os delinquentes da 
periferia, da banda dos vencidos, dos caídos em desgraça 
política e econômica.  Em outras palavras, seria bom 
que pudéssemos ver no banco dos réus alguns agentes 
públicos de bandeiras ilustres, cujos delitos a imprensa 
denuncia a cada passo do calendário e cuja impunidade 
nos envergonha a todos.  Ilusão pura. Nem aquele 
procurador-geral, nem qualquer de seus sucessores desde 
então, conseguiu instalar no banco dos réus do TPI uma 
única pessoa que não tivesse a pele negra. Res ipsa loquitur.

Certo, entretanto, é que depois de Nuremberg já não 
foi preciso ___ face à vigência da Convenção do Genocídio, 
de 1949, e de outros tratados, sobretudo a Convenção 
de Roma de 1998 ___ inovar normas penais no calor dos 
acontecimentos para julgar genocidas, criminosos de 
guerra e congêneres.  De algum modo, a ordem jurídica 
internacional foi aperfeiçoada. 

APONTE A CÂMERA E 
ASSISTA À LIVE DA ENM 
SOBRE O JULGAMENTO 

DE NUREMBERG
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