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Pronunciamento do Ministro João Otávio de Noronha 

na Conferência Judicial das Supremas Cortes do G20 (J20) 

Buenos Aires, 09/10/2018 

 

Bom dia a todos  

Inicialmente, gostaria de cumprimentar a Suprema Corte de Justiça da 

Argentina pela inédita e louvável iniciativa de reunir, em encontro paralelo, 

representantes das Altas Cortes dos países que integram o chamado G-20 

– grupo que congrega países desenvolvidos e em desenvolvimento com 

maior projeção na economia mundial. 

Para se ter uma ideia da importância do G-20, basta recordar que esse foro 

responde por aproximadamente 90 por cento do PIB mundial; 80 por cento 

do comércio internacional; e cerca de dois terços da população do planeta.  

Sem dúvida, são dados impressionantes, que nos permitem humanizar e 

dimensionar a complexidade dos desafios enfrentados cotidianamente 

pelos Poderes Judiciários que integram o que aqui chamamos de J-20.  

Estendo, neste momento, minhas saudações aos colegas dos países que 

participam desta Conferência, ao cumprimentar o moderador deste painel, 

Ministro Horacio Rosatti:     

Senhoras e Senhores, vivemos num mundo em transformação inquietante. 

Nossas sociedades clamam, como nunca, por Direitos e Equidade. O 

Judiciário do século XXI precisa estar atento a esse clamor, atuando com 

independência e integridade e se aproximando, cada vez mais, do cidadão 

e de sua realidade social.   
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O Brasil, em particular, tem passado por grandes desafios nos últimos anos, os 

quais têm sido enfrentados com altivez e solidez institucional.  

Reconhecemos que a “fotografia” do momento nem sempre é a melhor, mas 

o que importa é a qualidade do “filme”. E eu afirmo com segurança que no 

Brasil o “filme” é bom.  

Assistimos recentemente a cenas de um País que demonstra vigor democrático 

e cujas instituições procuram responder aos anseios da sociedade por mais 

justiça, por desenvolvimento sustentável e por combate à corrupção em todos 

os níveis da pirâmide política e social.  

No filme da história, não há ensaios nem edição. O filme depende de um bom 

roteiro, que são as leis, e de bons atores, que são os cidadãos e suas 

instituições.      

Como representantes do Estado e do Poder Judiciário, em particular, não 

fazemos nenhum favor à sociedade, quando atuamos com ética, eficiência, 

coerência e independência. Estamos apenas cumprindo uma missão e um 

dever.  

No caso brasileiro, o preâmbulo constitucional determina que o Estado 

democrático “está destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos”.  

O comando é amplo e claro.  

Sobre esses valores não há negociação.   
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Caros colegas:  

Bem sabemos que uma das expectativas elementares das nossas 

sociedades em relação ao Estado diz respeito ao funcionamento sadio de 

suas instituições, que devem atuar em bases equânimes, garantindo 

direitos e o cumprimento de deveres por todos, indistintamente.  

Outra expectativa basilar da cidadania reside no desejo de que o Estado 

promova o desenvolvimento econômico e social, que seja ao mesmo tempo 

justo e ambientalmente sustentável.  

Para tanto é necessário fortalecer e consolidar o Estado de Direito, que 

deve estar fundado sobre bases sólidas, resistentes ao tempo e às 

intempéries da trajetória humana.     

Neste nosso encontro, aqui em Buenos Aires, nos propusemos a debater o 

papel que cabe ao Judiciário na promoção do desenvolvimento sustentável. 

E tal debate é revelador do nosso sentido de urgência e do interesse pelo 

tema.  

O desafio é grande num mundo de interações humanas frenéticas e 

complexas. O passo das transformações, com suas múltiplas nuances, nem 

sempre é acompanhado pela caneta do legislador. Afinal, como poderia ele 

prever todos as situações concretas que surgem na realidade fática?   

O que é quase uma missão impossível para o legislador torna-se uma 

necessidade incontornável para o juiz, que se vê diante de casos concretos 

em seu dia a dia laboral, tendo que tomar decisões com equidade. 

A equidade é o corretivo do justo legal. É adaptável à regra, a situações 

específicas para que sejam observados critérios de igualdade e de justiça. 



4 
 

A equidade não apenas se aplica na interpretação de uma lei, como 

preenche lacunas do ordenamento jurídico e evita que a aplicação de uma 

mesma regra possa favorecer ou prejudicar indivíduos seletivamente.  

Em síntese, a equidade completa o que a norma escrita não alcança. Essa é 

uma velha lição passada dos gregos para os romanos, que hoje adquire 

novos contornos.   

Senhoras e Senhores: 

Mais recentemente, observa-se um rápido crescimento das expectativas da 

cidadania em relação à atuação dos juízes, o que gera ao menos duas 

consequências visíveis para o campo do Direito. 

Uma dessas expectativas confere novo significado à jurisdição cível clássica. 

A outra estabelece novos desafios à aplicação da lei penal. 

Em relação à prestação jurisdicional nos conflitos de natureza cível, o juiz 

encontra-se exposto cada vez mais a situações inusitadas que o obrigam a 

ter que superar a passividade da aplicação técnica da norma legal. A 

natureza da lei, como sabemos, somente é revelada diante do seu uso 

concreto. O significado da norma é, assim, integrado por seu aplicador.  

E é justamente nesse contexto que o Poder Judiciário deixa de ser mero 

órgão técnico do Estado e passa a interagir frequentemente como 

regulador de grandes conflitos de interesses, sinalizando os caminhos que 

a norma deve percorrer para alcançar a justiça. 

O antigo postulado da isonomia ilumina a formação de decisões com 

equidade. Cada cidadão, empresa, trabalhador, consumidor ou instituição 

que recorre ao Judiciário espera ser reconhecido de acordo com o papel 
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social que exerce. Qualquer distinção só é considerada aceitável se estiver 

devidamente baseada em critérios razoáveis e justos. 

No que se refere aos processos criminais, observamos igualmente novos 

desdobramentos no direito aplicado. Trata-se aqui da exigência inegociável 

da sociedade para que todos os acusados sejam submetidos ao mesmo 

tratamento processual e penal. Não importa quão influentes sejam, nem 

suas condições financeiras, de raça, gênero ou orientação política. 

 

Senhoras e Senhores:  

A confiança e a legitimidade do Judiciário dependem de sua capacidade de 

atuar com independência e integridade. Dependem também de sua 

capacidade de pacificar conflitos em tempo razoável, com transparência, 

eficiência e responsabilidade social.      

A despeito da multiplicidade de realidades das Cortes que aqui participam 

desta Conferência, sabemos que esses desafios que acabo de mencionar, 

em alguma medida, são desafios comuns.  

No Brasil, as discussões levadas ao Poder Judiciário relacionadas ao 

comércio doméstico e internacional oferecem um bom exemplo de como 

os juízes precisam estar atentos às dinâmicas da economia globalizada. É 

essa consciência que nos dá a dimensão do nosso papel como garantidores 

da segurança jurídica, tão necessária ao mundo dos negócios. 

O diálogo entre as Cortes de Justiça, os tratados e a cooperação 

internacional são aliados poderosos nessa jornada. Eles nos permitem 

atualizar o tratamento dado às novas formas de convívio, de consumo, de 
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trabalho e de fazer comércio, bem como aos conceitos de vida privada e 

anonimato. 

Estamos convencidos de que a modernização das instituições judiciárias é 

um dos caminhos necessários para responder às atuais expectativas da 

sociedade no que tange à efetividade dos direitos.  

 

Caros participantes:   

Abro aqui parêntesis, para dizer que o Superior Tribunal de Justiça, que 

tenho a honra de presidir, tem buscado estar à altura dos desafios da 

modernidade.  

Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ é considerado o guardião 

dos direitos do cidadão.  

Nosso Tribunal é responsável por uniformizar a interpretação da lei federal 

e, também, por decidir, em caráter definitivo, sobre casos civis e criminais 

que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada.  

Dado seu amplo espectro de atuação, com influência direta sobre o dia a 

dia das pessoas, o STJ é por todos reconhecido como o Tribunal da 

Cidadania.       

As decisões ali tomadas norteiam a justiça brasileira e repercutem por todo 

o território nacional.  

E foi justamente para acelerar a prestação da justiça para todos os cidadãos, 

que o Tribunal se modernizou. Vivemos, há alguns anos, na era dos 

processos judiciais integralmente eletrônicos.  
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Como resultado desse esforço, somos hoje uma das Cortes mais 

informatizadas do mundo, inclusive com uso de inteligência artificial. 

 

Meus Caros Colegas:  

Já dizia Alfred Whitehead em 1925 que “o ofício do futuro é ser perigoso, e 

um dos méritos da ciência é equipar o futuro para os seus deveres”. 

Em tempos de revolução digital, um dos méritos das novas tecnologias é 

equipar os Judiciários para melhor cumprir seus deveres.  

Se é verdade que estamos ingressando em um mundo ainda mal conhecido, 

com riscos aparentes nos planos político, comercial e ambiental, não é 

menos verdade que dispomos de ferramentas tecnológicas cada vez mais 

eficazes para oferecer a justiça que as sociedades exigem.      

No plano das relações exteriores, é necessário fortalecer o multilateralismo 

judicial e revigorar a solidariedade.  

Aproveito este momento também para reiterar o compromisso assumido 

pela comunidade internacional em relação ao cumprimento dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, especialmente no que 

diz respeito ao acesso à justiça, à redução da corrupção, e à construção de 

sociedades pacíficas e inclusivas.      
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Senhoras e Senhores:  

Estou convencido de que esta primeira Conferência do J-20 gerará pontes 

para a construção de consensos em torno de temas de interesse comum.   

Por isso mesmo, cumprimento uma vez mais a Suprema Corte de Justiça 

argentina pela iniciativa. Espero que a experiência se repita em futuras 

edições do G-20.    

Oportunidades como estas permitem aos Judiciários compreender o nosso 

tempo na perspectiva da cidadania e compreender a cidadania na 

perspectiva do nosso tempo. 

 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  


