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Inscreva-se aqui 

Líderes governamentais do mundo estarão na segunda edição do evento
online gratuito para compartilhar como estão promovendo inovação e
moldando o futuro dos serviços públicos com o Google Cloud. 

Conheça o poder da nuvem para potencializar a operação da sua
instituição e experiência do cidadão.

Descubra o que está
reservado para o futuro
do serviço público:
participe do
Government &
Education Summit .

3 e 4 de novembro de 2021

https://cloudonair.withgoogle.com/events/cloud-govt-edu-summit-brazil


Um novo olhar 
para as mudanças 
além do digital

Por Ademir Piccoli, 
advogado, ativista da 
inovação e CEO do 
Judiciário Exponencial

Vivemos profundas mudanças no forma-
to e cultura do trabalho. Segundo o IDC, 
quase 40% da população ativa está em 
algum modelo de trabalho móvel. Em-
bora o cenário de 2020 tenha acelerado 
a adoção de alguns modelos de trabalho, 
as opções não são novas. Mas como es-
távamos acostumados ao modelo “tradi-
cional”, todos nos surpreendemos com a 
capacidade de adaptação das instituições 
e das pessoas ao trabalho remoto. Mesmo 
que tenhamos nos deparado com algumas 
barreiras iniciais, a Justiça não parou, as-
sim como outros segmentos.

Diante de tantas possibilidades e des-
de o que iniciamos nossa transição para o 
Digital, já testamos inúmeras formas de 
colaborar. Nosso time hoje está espalhado 
pelo Brasil e algumas pessoas nunca es-
tiveram presencialmente conosco, cresce-
mos no home office. Por viver isso no dia 
a dia, decidimos que na 4ª edição do Ex-
pojud nosso objetivo era Ressignificar o 
Digital. Não é sobre estar atrás de uma câ-
mera, mas sobre todos os dias tentar criar 
conexões reais com quem está longe...

As organizações devem se ver como 
entidades humanas que refletem os valores 
daqueles a quem foram criadas para servir. 
Na pressa de se tornarem mais eficientes 
em suas soluções digitais, muitas organi-
zações deixaram a experiência humana em 

segundo plano. Foi pensando nisso que 
montamos uma programação diferente de 
tudo que já foi feito anteriormente. Trou-
xemos aos palcos do Expojud especialistas 
de diversas áreas como humanização, nova 
economia, educação, gestão do tempo e 
comunicação com a sociedade.

Esses temas, quando inseridos no 
contexto da Justiça e somados a pautas 
tecnológicas como IA e uso de dados, 
são capazes de proporcionar o equilíbrio 
ideal entre inovar sem deixar de lado 
as necessidades do ser humano. Afinal, 
mover-se rápido e buscar eficiência é 
importante, mas as organizações não po-
dem perder de vista os valores humanos. 
É apenas quando paramos para refletir 
sobre o que as pessoas precisam que po-
demos projetar soluções que tornem a 
conexão humana sustentável.

Mais do que um evento on-line, o Ex-
pojud ressignificou a forma como nos co-
municamos com o próximo. Seja a caráter 
institucional ou pessoal, a comunicação é 
peça chave nesse momento tão delicado 
pelo qual estamos passando. Tenho cer-
teza de que o Congresso cumpriu com o 
seu tema e espero que as próximas edições 
possam seguir a mesma linha, sempre 
com foco em trazer novas perspectivas 
sobre pautas tão relevantes para as pesso-
as e para a Justiça. 

As organizações devem 
se ver como entidades 
humanas que refletem 
os valores daqueles a 
quem foram criadas 
para servir.”

3Editorial



A quarta edição da Re-
vista Digital Expojud 
foi produzida a partir 

da cobertura de palestras 
e painéis apresentados ao 
longo do Expojud 2021, 
realizado pelo Judiciário 
Exponencial entre os dias 
22 e 24 de junho. 

Todos os eventos foram 
transmitidos em uma pla-
taforma 100% online. O 
público pôde assistir aos 
debates e explanações de 
diversas autoridades reno-
madas, incluindo juízes, 
desembargadores, promo-
tores, advogados, CIOs de 
instituições, representan-
tes de empresas privadas e 
também especialistas das 
áreas de Tecnologia, Inova-
ção e Direito. 

O conteúdo do Expo-
jud 2021 está disponível, 
na íntegra, no canal do 
Judiciário Exponencial no 
Youtube. 

Apresentação
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Seção 1: JUSTIÇA DIGITAL 5

Confira o projeto apresentado pelo TRT da 4ª Região 

O uso de Inteligência Artificial (IA) pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
(TRT-4) foi o tema da apresentação realizada 
por Francisco Rossal de Araújo, desembarga-
dor e vice-presidente do TRT-4; Daniel Souza 
de Nonohay, Juiz auxiliar da Vice-Presidência 
do TRT-4; e Natacha Moraes de Oliveira, di-
retora da Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação do TRT-4.

O desembargador explicou que o projeto 
foi desenvolvido pela vice-presidência da 4ª 
Região e pelo CETIC. “É um trabalho de 
equipe com visão multifatorial, pensando 
que não existe uma solução única, mas vá-
rias a serem desenvolvidas ao mesmo tempo. 
Tínhamos um gargalo de cerca de 40 mil 
processos esperando despacho, enfrentamos 
isso há pouco mais de um ano e tivemos re-
sultados notáveis.”

Nonohay reforçou a explicação contando 
que a situação do TRT-4 em dezembro de 
2019 beirava o caos. “Houve um crescimen-
to do resíduo de recursos de revista de 6.819 
em dezembro de 2015 para mais de 41 mil 
em julho de 2018. O choque de gestão par-
tiu da ideia de aumentar a produtividade sem 

aumentar servidores e custos, então adotamos 
alguns vetores, como simplificação de setores, 
extinguindo vários e deslocando servidores, 
racionalização administrativa, planejamento 
a longo prazo com base em dados, e inves-
timento nas pessoas com compartilhamento 
da responsabilidade pelos resultados entre to-
dos”, contou. 

A partir do uso de um clusterizador, o 
TRT-4 começou a montar os processos em lo-
tes, distribuí-los por complexidade e equalizar 
a distribuição. “Assessores que faziam 10, 20 
processos por semana antes, passaram a fazer 
40 ou 50”, disse. 

Segundo Natacha, a tecnologia está sendo 
usada onde pode fazer diferença. “Houve todo 
um planejamento e refação das tarefas que 
precisavam ser feitas e a TI (Tecnologia da 
Informação) vem para impulsionar e oferecer 
ferramentas para melhorar a vida das pessoas.” 

Em 2019, o TRT-4 analisou 39.833 recur-
sos de revista e, em 2020, com a adoção das 
ferramentas de IA, esse número passou para 
50.084. O prazo médio para análise dos re-
cursos passou de 318,52 dias em 2019 para 
295,09 em 2020. 

InTELIGênCIA 
ARTIfICIAL pARA
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1.

2.

3.

4.

Clusterizador
Aplicação de técnicas 
de IA em cima de dados 
estruturados para 
conhecer o acervo, 
agrupar os processos, 
distribuí-lo em clusters 
e, quanto maior a 
semelhança, em tipos. 

Sistema de gestão 
Permite a análise da 
produtividade das pessoas 
dentro da unidade, como 
informações sobre quem 
faz parte do time, qual 
a média em dias para 
analisar recursos, quantos 
recursos foram recebidos, 
entre outros.

Robotização
Automação robótica para 
substituir tarefas que não 
agregam valor, mas que 
ainda precisam ser feitas. 

Panorama
Apresenta um panorama 
de todo o tribunal e 
também da revista. “Temos 
o comportamento dos
recursos desde janeiro de
2019, como os recursos que
entram, os pendentes e os
agravos de instrumento”,
explicou Natacha.

de apoio ao 
desafio

ferraMentas 

aceleRaR o 
pRocesso judicial

https://www.youtube.com/watch?v=IN4bfVcpByw&t=6250s
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Lobão fez questão de lembrar 
que a inovação e a tecnologia 
são pautas do momento. 
Para onde se olha, quando 
o assunto é negócio, temas
como agilidade, Inteligência
Artificial (IA), dados e um
novo mindset da liderança
explodem em artigos, livros e
capas das mais conceituadas
publicações. “Não só na
mídia ou nas obras, mas
também em pesquisas com
CEOs do mundo inteiro”,
disse.

Aproveitando esse 
gancho, o palestrante 
mostrou o recorte de um 
levantamento feito pela 
PWC que revela que, no 
Brasil, por exemplo, os 
temas que mais cresceram 
diante da preocupação 
com a crise desencadeada 
pelo Covid-19, foram: 
transformação digital, 
liderança e segurança e 
privacidade dos dados. 

Foco de 
investimentos

O pEnSAmEnTO ExpOnEnCIAL é O 
novo mindset da gestão?
Para Luis Lobão, diretor da HSM Educação Executiva, deixamos para 
trás o momento de transformação e agora vivemos uma aceleração digital 

“Muitos temas que a gente vinha discutindo 
se tornaram uma quebra de paradigmas. Vi-
mos isso na educação, nas reuniões, na forma 
de vender, na telemedicina.” A partir dessa 
observação, Luis Lobão, diretor e professor 
da HSM Educação Executiva e palestrante 
internacional, fez uma reflexão no Expojud 
(23/06) sobre as mudanças no papel da lide-
rança dentro de um novo mindset gerencial.

Para isso, falou sobre projetos que conduz 
na HSM, como o Rock in Rio Academy, re-
alizado durante um dos maiores festivais de 
música do mundo. Tanto no Brasil quanto em 
Portugal, por dois dias o evento deixa de lado 
os shows e leva em torno de 700 pessoas para 
conhecer os bastidores e entender como é or-
ganizado e produzido. 

“Isso é importante porque, no final, não 
temos clientes, mas temos usuários. Precisa-
mos ter uma preocupação com a jornada des-
se consumidor”, explicou. Assim, toda a ex-
periência está focada no usuário e tem como 
objetivo pensar formas de reduzir atritos e 
oferecer a ele maior facilidade e autonomia. 

Ele também destacou as empresas do Vale 
do Silício, tidas como exponenciais e gera-
doras de crescimento acelerado e impacto 
positivo. “Mas como elas se organizam e se 
relacionam com o ecossistema? Essas organi-
zações não têm medo de experimentar. Elas 
usam conceitos como ‘feito é melhor que per-
feito’, ‘produto mínimo viável’ e ideias de ex-
perimentação.”

Em sua experiência, Lobão percebeu que 
cada um enxerga esses exemplos de forma di-

ferente, parcial. Mais que isso, líderes acabam 
usando essa visão subjetiva para escolher ape-
nas uma ferramenta, acreditando ser suficien-
te para viver a transformação digital. “Não 
adianta fazer ou adotar uma iniciativa digital 
sem fazer mudança de mindset. Os resultados 
são pífios”, garantiu.        

E se o mundo, como disse o palestrante, 
está cada vez mais frágil, volátil e incerto, o 
mindset precisa incorporar agilidade e adap-
tabilidade. “Teremos que adotar essas condi-
ções, corrigindo a rota a todo momento. A 
ideia é usar a tecnologia como meio das ope-
rações se tornarem mais produtivas, velozes, 
entregar melhor experiência para o usuário”, 
concluiu. 

Luis Lobão

https://www.youtube.com/watch?v=Ne99J0uGfYM&t=10282s
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A tecnologiA está mudAndo o mundo
A tecnologia produziu uma mudança ra-
dical nos modelos de negócio e na forma 
de pensar a gestão. Nesse sentido, Lobão 
apresentou algumas maneiras que de-
monstram como se dá essa influência no 
mindset exponencial, que muda a forma 
como o gestor deve desenhar uma estra-
tégia de negócios. Esse paradigma envol-
ve agilidade e adaptabilidade, ou seja: é 
preciso surfar as ondas disruptivas da era 
digital. “É a capacidade do gestor de en-
xergar as mudanças antes que se tornem 
óbvias demais.”

Nesse jogo, surgem novos paradoxos 
para a gestão, entre eles: tolerância ao 
fracasso X Intolerância à incompetência; 
experimentação X disciplina; colaboração 
X desempenho individual; falta de con-
trole X confiança. Para Lobão, o ideal se-
ria misturar o que há de melhor em cada 
um dos modelos de gestão no que chamou 
de “organização ambidestra”. “A grande 
questão do mindset exponencial é enten-
der que nós, líderes, precisamos aprender 
com esses paradoxos.”  

Um olhar para a Justiça
Eduardo Gussem, ex-Procurador-Geral de 
Justiça do Ministério Público do Rio de Ja-
neiro (MPRJ), se juntou à conversa para falar 
sobre o mindset exponencial na perspectiva da 
Justiça. Segundo ele, há uma frase que diz que 
esse sistema vai se desenvolver, nos próximos 
cinco anos, mais do que evoluiu nos últimos 
200. E questionou Lobão sobre sua opinião
a respeito disso e do mindset desse sistema.

O palestrante avaliou que o sentimento é 
de que o sistema é lento. “Se a gente pudesse 

dar agilidade e capacidade de responder mais 
rapidamente às novas demandas da sociedade, 
isso daria mais segurança. A celeridade seria 
um presente para a sociedade”, afirmou. 

Gussem concordou, observando que, além 
da segurança jurídica, isso melhoraria o am-
biente de negócios. “Para isso, temos que sair da 
posição confortável do passado de aguardar nos 
gabinetes que os processos cheguem. Temos que 
ir ao encontro deles. Acho que chegou a vez da 
área jurídica se reposicionar e se reinventar.” 

O NOvO mindset 
ExPONENCIAL 

ExIGE DAs 
EMPREsAs

Propósito

Entrega 
de valor

Comunicação e 
transparência

Equipes 
pequenas, 

autodirigidas e 
multifuncionais

Foco no 
clientes

Organização 
em rede

Uso de 
tecnologias

Inovação 
contínua

Bússola da 
transformação digital
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No dia 23 de junho, o Expojud trouxe 
para o seu palco virtual Ademir Piccoli, 
advogado, ativista de inovação, idealizador 
do Judiciário Exponencial e curador do 
Expojud, para moderar o painel “Justiça 
Digital: qual o melhor caminho a seguir?”. 

Para a rodada de conversa, se juntaram 
a ele Fábio Ribeiro Porto, Juiz do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em 
auxílio à Presidência do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ); Anderson Paiva, 
Juiz de Direito do TJRJ em auxílio à Pre-
sidência do CNJ; e Valter Shuenquener, 
Juiz Federal e secretário-geral do CNJ e 
professor associado de Direito Adminis-
trativo da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). 

pAInEL DEbATE O mELhOR CAmInhO

Evento do Expojud convidou 
especialistas para discutir as 
perspectivas da inovação para 
o Judiciário brasileiro

8

Valter Shuenquener 
(Juiz FEdErAl E sECrEtáriO-gErAl dO CNJ)

“Estamos vivendo uma nova
realidade e a prova é que temos, 

em um evento tão expressivo como o 
Expojud, três juízes painelistas. Quem 
imaginaria, há 20 anos, que juízes 
estivessem preocupados, e muito, com 
o modo como o Judiciário pode inovar
e prestar jurisdição da melhor forma
possível?” Assim, Valter Shuenquener,
Juiz federal e secretário-geral do CnJ,
deu início à sua palestra.

Seu foco foram as transformações do 
sistema de Justiça brasileiro dentro do 
tema. Desde setembro de 2020, foram 
mais de 10 iniciativas importantes para 
incrementar governança, transparência 
e eficiência do poder Judiciário, bem 
como reduzir suas despesas. “muito do 
que fazemos pode ser feito virtualmente. 
Essa é a caminhada, pavimentada por 
atos normativos editados há menos de 
um ano.”

Uma das novidades é o juízo 100% 
digital, uma das principais bandeiras do 
CnJ, ao qual mais de 1500 unidades da 
Justiça já começaram a aderir. Trata-se da 
tramitação de processos exclusivamente 
por via digital. Outro projeto é o núcleo 
de Justiça 4.0, introduzido pela Resolução 

n˚ 385 e atualizado pela Resolução n˚ 
398, ambas de 2021. “Isso permite a 
desterritorialização da Justiça. Os juízes 
passam a ter suas competências em 
razão da matéria e não de uma localidade 
específica”, explicou. 

“Temos também a plataforma digital 
do poder Judiciário, que vai permitir 
interoperabilidade entre sistemas e 
colaboração no desenvolvimento de 
ferramentas que poderão ser utilizadas 
por todos os tribunais brasileiros”, 
acrescentou. há ainda o cumprimento 
digital de ato processual e a instituição do 
balcão Virtual, serviço muito significativo 
durante a pandemia. “basicamente, 
espelha o balcão físico, uma possibilidade 
de ter a parte clicando no link da unidade 
em que seu processo tramita e ter acesso 
direto e imediato ao servidor que vai 
orientar.” Isso facilita o uso dos serviços, 
confere celeridade e reduz custos.   

Tudo isso mostra que o Judiciário 
começou a olhar para a virtualização da 
relação Justiça-Usuário como uma ne-
cessidade. para o Juiz, esse é o caminho, 
uma vez que precisamos “inovar, criar e 
encontrar soluções para os problemas que 
temos de enfrentar”. 

PaRa a JuStiça DigitaL

https://www.youtube.com/watch?v=IN4bfVcpByw&t=8236s
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O palestrante Fábio Ribeiro Porto, Juiz 
do TJRJ, aproveitou o Expojud, um 
evento voltado à inovação e tecnologia, 
para fazer diferente. Em sua apresen-
tação, depois de destacar a atuação do 
CNJ em prol do desenvolvimento de 
um microssistema de Justiça digital - 
capitaneado pela plataforma digital do 
Judiciário, aprovada na primeira sessão 
do ministro Luiz Fux -, Porto fez o que 
chamou de “provocação” aos seus cole-
gas de painel. 

Assim, ele perguntou: “Pode o CNJ, 
por resolução, ditar política pública re-
lacionada ao processo judicial eletrôni-
co?” Para o Juiz, essa é a questão que vai 
responder uma série de outras proble-
máticas que podem surgir “em razão do 
entorno de toda essa normatização que 
é concatenada, pensada com muito cui-
dado e carinho, mas posta a conta-gotas”. 
Ele explicou ainda que isso acontece para 

que a sociedade e o Judiciário possam se 
adaptar às mudanças. 

Antes de responder à pergunta, An-
derson Paiva, Juiz de Direito do TJRJ, 
citou o alemão Klaus Schwab, líder do 
Fórum Econômico Mundial: “Estamos 
a bordo de uma revolução tecnológica 
que transforma fundamentalmente a 
forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, alcance 
e complexidade, a transformação será 
diferente de qualquer coisa que o ser 
humano tenha experimentado antes”. 
“Aqueles que nasceram há menos de 20 
anos talvez nem consigam conceber a 
quantidade de transformações que nos-
so dia a dia sofreu”, argumentou. Con-
sumo, informação, comunicação, entre-
tenimento, tudo mudou na rotina das 
pessoas. “A gente vive, de fato, uma era 
cibernética e não poderia ser diferente 
com o poder Judiciário.” 

Já para a questão levantada por Fábio 
Porto, a explanação de Paiva retornou 
ao ano de 2006, com a chegada da Lei 
11.419, que dispôs sobre a informati-
zação do processo judicial. “Hoje, isso 
ocorre em um ritmo ainda mais acele-
rado. Com o CPC (Código de Processo 
Civil/2015), temos novas disposições, 
uma seção da prática eletrônica de atos 
processuais”, afirmou. “Devo dizer que o 
CNJ nada mais está fazendo que concre-
tizando um comando legal.” 

Um exemplo prático disso, conforme 

alegou Paiva, são as audiências virtuais, 
que se tornam parte do cotidiano dos ope-
radores do Direito, uma forma de conti-
nuar mantendo a prestação jurisdicional 
durante a pandemia e, indo além, uma 
maneira de até mesmo aprimorá-la.

“O CNJ, já há algum tempo, tem seu 
papel central de desenvolver política pú-
blica de caráter nacional para o poder 
Judiciário e, nesse contexto, também dis-
ciplinando a forma como os processos 
devem tramitar”, complementou o Juiz 
Federal Valter Shuenquener. 

um gRanDE miCRoSSiStEma 
DE JuStiça DigitaL

ParticiPação do cnJ: um caminho sem volta 

fábio porto destacou o conceito 
de “great Reset” (ou “Grande 
Reinicialização”), de Klaus Schwab, 
para fazer uma nova abordagem aos 
palestrantes. “Estamos nesse grande 
microssistema de Justiça possibilitando 
a desmaterialização dos prédios e a 
construção de uma nova Justiça digital, 
substituindo tijolos por bites. Essa 
desmaterialização dentro do contexto 
processual permite que se possa olhar 
para a Justiça de forma inovadora?”

Anderson paiva iniciou sua 
resposta citando Victor hugo: “nada 
é mais poderoso do que uma ideia 
que chegou no tempo certo”. para 
ele, “essa revolução que vem 
sendo empreendida chegou no 
momento adequado, porque estamos 
vivenciando essas transformações em 
todas as áreas da nossa vida, com 
força dessa lamentável pandemia”. 

Isso permitiu entender os 
benefícios da era digital para manter 
e melhorar a prestação dos serviços 
jurídicos. “é o clássico exemplo das 
cartas precatórias com cumprimento 
do ato digital.” Além disso, no 
núcleo de Justiça 4.0, é possível uma 
especialização maior dos juízes que 
tratam de determinadas demandas 
atuando em processos de toda a área 
territorial de um estado, contribuindo 
para uma tutela jurisdicional mais 
efetiva e em tempo razoável.

Tudo isso impõe, sem dúvida, uma 
série de desafios a todos os operadores 
do Direito e também aos cidadãos. 
por isso, vale a pena conquistar novas 
habilidades, como a capacidade de se 
adaptar e se reinventar. 

“Great reset”
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Sem visibilidade não há proteção

Sua infraestrutura está mesmo segura? 
Como diminuir a vulnerabilidade dos sis-
temas manuais e priorizar o que precisa ser 
arrumado? O tema foi discutido no Expo-
jud (22/06), com Fabiano Theis, diretor ge-
ral comercial na Servix, e Raphael D´Avila 
de Araujo, territory manager na Tenable, 
mostrando o caso do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). A apre-
sentação teve ainda a presença de Felipe 
Cavalcante Alves, analista de sistemas da 
Justiça Eleitoral e responsável pelo núcleo 
de segurança do órgão. 

Alves contou que tinha muita dificul-
dade em priorizar as vulnerabilidades na 
infraestrutura do TRE-PB e que, antes 
da adoção da ferramenta da Servix com a 
Tenable, tudo acontecia de forma manual. 
“Os apontamentos eram feitos em tabelas 
e tudo era muito precário. Precisava confiar 
nos mecanismos de atualização, que nem 
sempre aconteciam.” 

O analista disse que ficava sem conhe-
cer os ativos rodando na infraestrutura e 

precisava, muitas vezes, entrar de máqui-
na em máquina para ver se estava tudo 
certo. “A ferramenta filtra o que é mais 
crítico. Nos ajuda com relação à visibi-
lidade do ambiente e com a priorização. 
Funciona quase como um ‘dedo-duro’, 
ajudando na auditoria e monitoramen-
to  da rede e ativos, como portas que 
não deveriam estar abertas ou serviços 
que não deveriam rodar em determinada 
máquina”, disse.

A importância da visibilidade foi apontada por 
todos os especialistas. Raphael D´Avila explicou 
que, sem isso, não há como diminuir riscos. “A 
gente não consegue proteger nada se não tem 

visibilidade, pois não sabe como agir ou dar 
resposta a incidentes de forma mais efetiva e 
eficaz. A priorização é importante para saber o que 
atacar para diminuir riscos.” 

Fabiano Theis questionou Alves, do TRE-PB, 
sobre a compreensão clara do que era mais crítico 
com o uso das novas ferramentas e ele respondeu: 
“Hoje, tenho mais ferramentas na mão. Também há 
uma parte de benchmarks de segurança para ver 
se os ativos estão em conformidade e a ferramenta 
detecta malwares e traz maior segurança.” 

Confira a experiência do 
TRE-PB com a ferramenta 

da Servix e Tenable

MesMo segurA?
SUA InfRAESTRUTURA ESTá

https://www.youtube.com/watch?v=G77inZEfjTc&t=4276s


O uso de dados é essencial para tomadas rápi-
das de decisão, mas como lidar com problemas 
comuns relacionados aos modelos atuais de 
captura? Franco Galati, líder de pré-vendas do 
Grupo Toccato, falou sobre o tema na Expo-
jud (22/06), ressaltando que existem desafios 
em termos de coleta, pois os dados costumam 
estar dispersos em vários sistemas. 

“Diferentes soluções de armazenagem de 
dados não resolvem a questão de torná-los 
acessíveis com entendimento, significado, 
qualidade e exatidão”, disse. “No caso do 
Judiciário, se queremos saber o número de 
processos, quais estão demorando, onde es-
tão tramitando, onde estão mais ou menos 
sobrecarregados, é preciso haver dados à 
disposição para carregar uma robusta estru-
tura analítica.” 

Para Galati, mais do que tecnologia, é pre-
ciso haver integração e automação contínuas. 
“O mundo dos dados nunca para e as soluções 
devem acompanhar esse momento.” O maior 
desafio que empresas e iniciativa pública en-
frentam hoje é coletar uma enorme quantida-
de de dados, processá-los e torná-los disponí-
veis a quem precisa. 

modelos atuais
Galati explicou que os modelos existentes 
enfrentam problemas como equipes ilhadas, 
trabalho manual com muito tempo dedicado 
à geração de relatórios e pouco tempo à aná-
lise, erros e defeitos, dados ilhados por conta 
de inúmeros sistemas independentes para di-
ferentes aspectos do negócio, e atrasos na en-
trega e na tomada de decisão.

DA CAPturA Ao uSo DE DADoS
Para Galati, mais do que 
tecnologia, é preciso haver 
integração e automação contínuas
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Como solução, citou o uso de uma espécie 
de esteira contínua de dados, os quais podem 
ser coletados no início e entregues até o 
destino. “Estamos falando em capturar dados, 
identificá-los, transformá-los, limpá-los, 
melhorá-los”, listou. “Existe uma espécie de 
framework de DevOps que busca integrar 
processos, pessoas e tecnologia e o pessoal 
resolveu chamar de DataOps.” 

Com relação à tecnologia 
envolvida, Galati citou quatro 
passos relacionados à esteira, 
que compõem as soluções 
oferecidas pelo Grupo. são eles:

Captura de dados em 
tempo quase real: o que 
precisa ser feito de forma 
rápida sem gerar sobrecarga 
(solução Qlik Replicate).

Composição dos dados: o 
dado é capturado e vai para 
um repositório onde pode ser 
organizado, limpo e tratado. 
“Oferecemos a automação 
para esse segundo passo, 
conseguindo construir a 
estrutura de dados em 70% 
menos prazo e esforço.” 
(solução Qlik Compose)

Catalogação: os dados são 
catalogados em um portal de 
compra de dados. “Alguns 
dados podem ser bloqueados 
para não ficar expostos.” 
(solução Qlik Catalog)

Analytics: “Não 
necessariamente pode ser da 
nossa plataforma, pode ser 
uma solução diferente”, disse 
(solução Qlik sense).  

esteira da 
tecnologia

Mais do que tecnologia,  
é preciso haver integração 
e automação contínuas. 
O mundo de dados nunca 
para e as soluções precisam 
acompanhar o momento.”

Franco galati, líder de 
pré-vendas do grupo toccato

https://www.youtube.com/watch?v=i_m5hlua8oI&t=6521s


Dayana Uhdre 
(dOutOrANdA pElA uNivErsidAdE CAtóliCA dE lisbOA E 
prOCurAdOrA dO EstAdO)

“As tecnologias, principalmente o 
 Blockchain, nos permitem implementar 

muitas coisas, até afastando intermediários 
que conhecemos hoje. isso traz uma máxima 
de que os avanços tecnológicos não aguardam 
o direito, mas essa relação não é unilateral”,
disse dayana uhdre, procuradora do Estado e
autora do livro “Blockchain, tokens e cripto-
moedas. Análise Jurídica”.

segundo ela, existe uma conexão de mútua 
implicação que gera, inclusive, mudança de 
paradigmas. Como o direito tem por objeti-
vo trazer ordem e previsibilidade às relações 
sociais, ele nunca deixará de existir, então a 
questão é como ele vai se relacionar com a 
tecnologia. “podemos pensar, por exemplo, 
no algoritmo sendo utilizado para subverter o 
direito ou como mecanismo de implementação 
do direito. do outro lado, podemos pensar no 
direito como fomentador ou inibidor do desen-
volvimento e da implementação tecnológica”, 
avaliou.

 dayana comentou ainda sobre o bitcoin, 
que nasceu dentro da ideologia revolucionária 
para tangenciar a regulação tradicional, par-

tindo da premissa de que a atividade financei-
ra é necessária, mas os bancos não são. “O 
algoritmo aqui veio para tangenciar o direito. 
O que a gente viu foi uma adesão e neces-
sidade de conformação do direito inerente à 
sociedade.”

Já dentro do Blockchain soluções como 
smart contracts e computational law buscam 
na programação e nos códigos um apoio para 
implementar normativas regulatórias. Mas 
como fica a atuação do jurista nesse contex-
to? “Antes de tudo, ele precisa compreender 
que seu papel está mudando, assim como o 
ecossistema, o negócio, para que possa orien-
tar seus clientes em áreas de expertise hu-
mana. Na advocacia pública, nossos grandes 
desafios são compreender os impactos nas 
normativas vigentes e mudar o paradigma des-
sa relação administração/administrados para 
a realidade 4.0, com maior horizontalidade, 
diálogo e tecnologia”, revelou. Ou seja, trata-
-se, antes de tudo, de um desafio cultural. “É
entender nosso lugar nesse novo cenário que 
se delineia e que não dá para ser esquecido 
ou ignorado.” 

Com moderação de Ademir Pic-
coli, advogado, ativista de inova-
ção, idealizador do Judiciário Ex-
ponencial e curador do Expojud, 
o painel “O futuro das profissões
jurídicas e o impacto das tecnolo-
gias” (Expojud - 22/06) discutiu
de que forma os avanços da tec-
nologia se refletem na evolução
das carreiras jurídicas. 

Participaram do debate 
Dayana Uhdre, doutoranda 
pela Universidade Católica 
de Lisboa, membro associada 
da BABEL-Blockchains and 
Artificial Intelligence for 
Business, Economics and Law 
(Universidade de Firenze) e 
Procuradora do Estado; Juarez 
Freitas, professor de mestrado 
e doutorado em Direito e 
cofundador do Instituto Brasileiro 
de Altos Estudos de Direito 
Público; e João Mário Estevam da 
Silva, Juiz de Direito do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP). 
Veja os destaques. 

A inovação traz infinitas possibilidades de melhoria e celeridade em processos, 
mas também pode gerar o receio de uma possível ameaça aos profissionais
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PAinEliStAS AvAliAM o futuro 
DAS ProfiSSõES JuríDiCAS EM 
uMA novA ErA DA tECnoloGiA 

https://www.youtube.com/watch?v=i_m5hlua8oI&t=8453s


João Mário Estevam da Silva 
(Juiz dE dirEitO dO tJsp)

Juarez Freitas 
(prOFEssOr dE dirEitO E COFuNdAdOr dO iNstitutO 
brAsilEirO dE AltOs EstudOs dE dirEitO públiCO)

João Mário Estevam da silva, Juiz de direito 
do tJsp, analisou a resolução N˚ 708, de 

2020, que instituiu o laboratório de inovação 
do supremo tribunal Federal (stF). O 
objetivo foi mostrar informações importantes 
a respeito de uma série de habilidades 
listadas como essenciais para o profissional 
do futuro, entre elas:

• Trabalho em grupo
• Aprendizado horizontal
• Multidisciplinaridade
• Mentalidade criativa
• Foco em modernização e construção

de soluções inovadoras
• Planejamento estratégico
• Preocupação com desempenho

e performance
• Eficiência de processos

• Autogerenciamento
• Liderança

Além disso, será preciso conhecer
técnicas e ferramentas como Design 
thinking, aprender a testar funcionalidades 
e aplicar, no cotidiano, a dinâmica da 
tentativa. “No poder Judiciário, o cenário 
tecnológico traz profundas implicações e 
nos ajudará na gestão de precedentes e 
admissibilidade recursal. tudo isso através 
de um gerenciamento colaborativo entre as 
cortes, um diálogo institucional com foco no 
interesse público de efetividade de decisões 
judiciais e segurança jurídica no país.” 

para ele, a tecnologia impacta 
nas profissões de diversas formas. “A 
transformação do direito por meio da 
inovação, criatividade, tecnologia e 

O professor de direito Juarez Freitas, autor 
do livro “Direito e Inteligência Artificial em 

defesa do Humano”, começou sua palestra 
levantando questões importantes acerca 
do uso da iA no universo do direito, um 
forte instrumento de promoção de justiça e 
isonomia, mas que também pode ser fator de 
desumanização e autodegradação. “Está nas 
nossas mãos regulá-la”, afirmou. 

Na sequência, abordou como a IA se 
relaciona com o futuro das profissões jurídicas 
dentro de um contexto que chamou de “era 
digital e sustentável”. Freitas tratou do uso 
desse tipo de solução, que hoje já produz, 

por exemplo, atos jurídicos. “Quando se olha 
robôs que já controlam atos administrativos, 
portanto praticando decisões administrativas 
artificiais, é preciso cobrar explicabilidade 
dessas decisões, um princípio-chave para a 
regulação da Inteligência Artificial.”

Mas a IA não tem consciência humana 
nem tampouco justiça compassiva. isso 
significa, segundo o professor, que os 
profissionais que atuam no sistema Jurídico 
contam com vantagens competitivas advindas 
de “inteligências naturais”. “Quero salientar 
o trabalho de Howard gardner, que fala das
inteligências múltiplas. Temos cerca de oito 

Inteligência Artificial (IA) envolvida na 
prestação dos serviços”, disse, lembrando 
a expansão da internet das Coisas, que irá 
rodear a rotina das pessoas nos próximos 
anos. Ele tratou também das novas disciplinas 
que surgem nesse ambiente, como proteção 
de dados e desafios regulatórios. 

“Essas transformações podem 
ser recepcionadas como desafios ou 
oportunidades, depende da preparação 
de cada um. Nossa performance estará 
relacionada à combinação de quatro 
elementos: habilidades, propósitos, rede 
de contatos, capacidade de protagonizar 
medidas e tomadas de decisão”, detalhou. 
por fim, silva ressaltou que o futuro 
das profissões exige uma superação 
de nossas próprias lacunas individuais 
para, assim, “nos tornamos aptos para 
o desenvolvimento de soluções mais
adequadas para os problemas que se
apresentam”.
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inteligências e a IA pode imitar algumas, e muito 
bem, então é melhor não competir com ela, mas 
aproveitá-la”, disse. por outro lado, lembrou 
que há inteligências, inatas ao ser humano, 
que a tecnologia não pode imitar ou reproduzir, 
como habilidades inter e intrapessoais, empatia, 
simpatia e cooperativismo. “temos capacidade 
de conexão social, que a máquina não tem. 
E temos isso porque somos resultado de um 
processo evolucionário natural preciosíssimo.”

Em conclusão, Freitas ressaltou que as 
profissões jurídicas do futuro são aquelas 
que têm essas características. “O princípio 
da cooperação é uma chave. dou exemplos: 
negociação, conciliação e mediação. O 
profissional do futuro vai resolver os assuntos, se 
possível, pré-processualmente. O futuro está no 
desenvolvimento dessas inteligências naturais.” 
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Guilherme Dominguez 
(COFuNdAdOr E CEO dO brAzillAb)

Mais de 1200 startups inscritas e 114 acele-
radas. Esses são os números do brazillab, 

o primeiro hub de inovação govtech do brasil.
segundo o cofundador e CEO, guilherme do-
mingues, cinco turmas no programa de capa-
citação de startups querem vender para o po-
der público. “Começamos a acelerar soluções
pensadas para estados, união e também para
o poder Judiciário. As govtechs são startups
que fazem uso de tecnologia para resolver de-
safios relacionados ao setor público, que que-
rem melhorar a forma de gestão”, esclareceu.

domingues ressaltou que os membros do 
Judiciário são os membros do maior órgão 
de controle que há no brasil e estão viven-
do momentos de grandes transformações na 
legislação brasileira com relação à inovação 
e tecnologia. “Começamos em 2016, com 
a reconfiguração do código fonte no Marco 
Legal de Tecnologia, Ciência e Inovação (Lei 
n˚ 13.243/2016), que trouxe a figura da en-
comenda tecnológica e mecanismos de estí-
mulo para contratação; e ganhamos agora um 
tripé inovativo que vai ser muito importante, 
que é a lei Nacional do governo digital (lei 
14.129/2021), a nova lei Nacional das licita-

ções (14.133/2021) e o Marco legal de star-
tups e Empreendedorismo inovador (lei com-
plementar 182/2021).”

Ele acredita que muitas iniciativas podem se 
beneficiar das transformações na legislação, 
mas também há desafios. “um dos problemas 
de inovação, além da barreira regulatória que 
se diz (e eu vejo que já está derrubada no bra-
sil), é que às vezes o órgão de controle faz 
uma avaliação sob perspectiva dele e não do 
gestor. Ou seja, ele pergunta: “por que usou 
Marco legal em vez da lei de licitações em um 
concurso?’’ É importante que o órgão de con-
trole substitua a vontade do poder executivo, 
se familiarizando com as opções. 

dominguez explicou que o Marco legal das 
startups traz possibilidades como a partici-
pação societária do poder público dentro do 
desenvolvimento de cocriação de soluções 
tecnológicas, o uso do poder de compra do 
estado e a possibilidade de previsão de inves-
timento em pesquisa e desenvolvimento em 
contraste de concessão de serviços públicos 
e regulações setoriais. Ele destacou também 
os programas de ambientes regulatórios expe-
rimentais (sandbox). 

A legislação brasileira tem vivido 
grandes mudanças com relação 
à inovação e tecnologia e o Ex-
pojud (24/06) contou com uma 
mesa de debates sobre o tema, 
com foco no Marco Legal das 
Startups e Inovação. 

Estiveram presentes Guilher-
me Dominguez, cofundador e 
CEO do BrazilLAB e diretor 
executivo do Instituto de Estudos 
em Liderança, Direito e Desen-
volvimento (ILDD);   Glauber 
Machado Pinto, founder e CEO 
da Atlas.IA e secretário Jurídico 
em Gabinete de Desembargador 
no Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (TJSC); e Vera Montei-
ro, professora de Direito Admi-
nistrativo da FGV de São Paulo 
e da Sociedade Brasileira de Di-
reito Público. 

A mediação foi de Ademir 
Piccoli, advogado, ativista de ino-
vação e idealizador do Judiciário 
Exponencial. Ele reforçou acredi-
tar no potencial da união de todos 
para a transformação da Justiça. 

Painelistas tratam das transformações na legislação brasileira com relação à tecnologia 

MARCO LEGAL DAs 
sTARTUPs E INOvAçãO 

https://www.youtube.com/watch?v=5NKMKGXCaWU&t=8363s
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Vera Monteiro 
(prOFEssOrA dE dirEitO AdMiNistrAtivO)

Glauber Machado Pinto 
(FOuNdEr E CEO dA AtlAs.iA) 

“É importante deixar claro que existem
vários caminhos para a contratação 

de inovação. O que temos no Jurídico são 
ferramentas e essa caixinha já tem muitos 
instrumentos necessários. Cabe a nós saber 
operar todos esses instrumentos e extrair 
deles as melhores soluções”, disse a 
professora vera Monteiro.

Ela citou a lei complementar 182/2021, 
que trouxe o modelo do teste de novas 
soluções e permitiu a contratação das 
mesmas, mas disse que a nova lei de 
licitações trouxe outros aspectos que 
podem ser utilizados. “Ela consolida 
o ambiente digital nas contratações
públicas, o que é recente no mundo das

licitações. Quando falamos em licitações, 
falamos em plataformas eletrônicas, em 
ambiente virtual. Mas o novo modelo trouxe 
peculiaridades. O convite não existe mais, 
por exemplo.” 

vera explicou que, a partir da entrada 
em vigência da nova lei, haverá concurso, 
pregão, concorrência e leilão. “Parece 
que as modalidades são mais definidas 
por critérios de julgamento porque os 
procedimentos são parecidos”, disse, 
ressaltando que a competição será pela 
técnica, o que não era possível antes. 

Outra característica citada por vera é que a 
lei serve para a elaboração de projetos, uma 
vez que o poder público pode estabelecer 

O fundador da Atlas.iA, glauber Machado 
pinto, disse que o Marco legal toca 

em um ponto importante em sua história 
empreendedora. trabalhando há 17 anos 
em gabinetes de Juízes e muito inquieto, 
ele sempre tentou buscar melhores 
ferramentas e formas de trabalhar. 

“desde 2015, tinha uma dor presente, 
pois o poder Judiciário enfrenta o desafio 
das demandas repetitivas e para mim é 
claro que precisamos parar de reproduzir 
modelos e buscar uma solução. sempre 
questionei porque o incidente de 
resolução para demandas repetitivas não 
funcionava e em 2018 tive oportunidade 
de ir para hackathons. lá desenvolvemos 
a solução de IA (Inteligência Artificial) 
para ajudar nesses incidentes de 

resolução de demandas repetitivas e 
gerou a startup”, contou. 

de acordo com glauber, o Marco 
legal vem reforçar uma das formas que a 
inovação tem de ser trazida para dentro, 
um ponto que, em sua leitura, tem que 
ser fomentado em um ecossistema de 
inovação para o poder público. 

“participamos do bNdEs garagem 
e, na edição, éramos a única govtech. 
perguntaram por que não vendíamos para o 
setor privado e o ponto que chego é que já 
tem muita coisa no privado, quero ajudar a 
resolver o propósito do Judiciário”, afirmou. 
“lá, conheci o guilherme (cofundador 
do BrazilLaB) e fui selecionado. Aí tive 
a confirmação da dúvida que tinha com 
a lei da licitação e o Marco legal de 

etapas de entregas, havendo integração e 
interação entre público e privado para que o 
produto final atinja os objetivos esperados. 
também há possibilidade do poder público 
ceder direitos patrimoniais do projeto, algo 
que antes não era possível. 

vera também tratou da etapa prévia da 
licitação. “A nova lei criou a possibilidade 
de se fazer um diálogo prévio ao lançamento 
da licitação por meio de procedimento de 
manifestação de interesse. se localiza 
na etapa prévia da licitação, quando a 
administração pública ainda não sabe o 
que há no mercado. É um mecanismo que 
permite que empresas quaisquer apresentem 
ideias e estudos, seja espontaneamente ou 
a pedido do poder público. Ou seja, é um 
diálogo com o mercado que vai ajudar o 
poder público na definição.” 

startups, que é a importância do estado 
no desenvolvimento do ecossistema de 
tecnologia e vendas públicas.” 

glauber explicou que o Marco legal 
trata do papel do estado no fomento 
à inovação. “sabemos que temos 
recursos, mas eles são limitados frente 
às demandas. tinha dúvida se o Judiciário 
deveria fazer seus próprios sistemas 
porque temos limitações de recursos, 
de contratação, e até que ponto isso 
está segurando o desenvolvimento do 
ecossistema. O Marco legal ratifica minha 
ideia sobre a importância de termos 
startups desenvolvendo soluções além das 
que o Judiciário desenvolve para oferecer a 
possibilidade do poder público selecionar o 
que julgar mais importante.” 
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Antonio Carlos Alves Braga Júnior 
(dEsEMbArgAdOr dO tJsp) 

Antonio Carlos Alves braga Júnior, desem-
bargador do tJsp, deu início ao debate 

abordando o tema decentralized Finance, 
conhecido como deFi. trata-se  de uma 
miríade de produtos e serviços financeiros 
oferecidos ao público e que funcionam to-
talmente baseados em blockchain, cripto-
moedas e smart contracts. 

O grande apelo está no termo descentrali-
zado, o que significa que são usadas estrutu-
ras distribuídas que ficam fora do ecossistema 
financeiro convencional - de controles gover-
namentais, tributação, bancos centrais, órgãos 
regulatórios etc. Isso é decorrência da cripto-
moeda, que se originou com o bitcoin, um al-
goritmo publicado na internet e com aplicação 
prática da teoria da tecnologia do blockchain. 

“Os inventores criaram uma moeda, ini-
cialmente algo desconhecido. passado pou-
cos anos, isso explode na mídia. Chamou a 
atenção, ganhou grande público, vem cres-
cendo, e atrás do bitcoin já temos mais de 10 
mil criptomoedas. A maioria é apenas uma 
brincadeira, outras são bem sérias, como o 
bitcoin. Não é mais possível ignorá-lo”, dis-
se braga Júnior.

Como resultado desse cenário é que sur-
giu o deFi. são, por exemplo, contratos de 
seguro, empréstimo, apostas, entre outros. O 
desembargador fez uma ilustração a partir do 
caso do pooltogether, uma loteria em que 
ninguém perde, feita em torno de blockchain, 
construída em smart contract usando crip-
tomoedas amarradas em moedas fiduciárias, 
como o dólar tether, evitando oscilações. 

“O que faz alguém confiar em serviços 
como esse?”, questiona. A resposta está na  
tecnologia de confiança do blockchain. por 
conta do modo como foi estruturado, com 
amarrações em criptografia de chave pública 
e privada, não é possível quebrar seus códi-
gos. Além disso, está distribuído entre mi-
lhões de usuários. 

Já o que define o valor das criptomoedas 
é o mercado e “o quanto alguém se dispõe a 
pagar”. “No bitcoin, há pessoas dispostas a 
pagar milhares de dólares para comprar um 
deles, ou seja, elas já têm confiança, que 
vem da consistência e credibilidade. Com 
isso, surge essa miríade de produtos e ser-
viços econômicos, o que causa uma enorme 
perplexidade.” 

De acordo com o Fórum Eco-
nômico Mundial, 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) global 
estarão alocados, até 2027, em 
blockchain, tecnologia de registro 
de criptoativos. Diante da rele-
vância do tema, a 4ª edição do 
Expojud (22/06) apresentou o 
painel “Blockchain, criptomoe-
das e smart contract no âmbito do 
poder Judiciário”. 

Com moderação do jornalista 
Felipe Vieira, o debate teve a pre-
sença de Antonio Carlos Alves 
Braga Júnior, desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) e membro da Comissão 
de Tecnologia da Informação do 
TJSP;  Thiago Aleluia Ferreira 
de Oliveira, mestre e doutorando 
em Direito na Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
pesquisador na UERJ, membro 
da Associação Brasileira de La-
wtechs e Legaltechs, Juiz de Di-
reito no Tribunal de Justiça do 
Piauí (TJPI); e Ana Paula Bez 
Batti, procuradora da Fazenda 
Nacional. 

Debate importante do Expojud reuniu especialistas para falar sobre situações 
que envolvem o uso desses novos atores no sistema de Justiça 

O PAPEL DE FERRAMENTAs COMO 
BLOCkCHAIN, CRIPTOMOEDAs E sMART 
CONTRACT NO PODER JUDICIáRIO

Seção 2: IA nO JUDICIáRIO

https://www.youtube.com/watch?v=G77inZEfjTc&t=125s
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Ana Paula Bez Batti
(prOCurAdOrA dA FAzENdA NACiONAl)

Thiago Aleluia Ferreira de Oliveira
(Juiz dE dirEitO NO tJpi)

Segundo Ana paula bez batti, procuradora 
da Fazenda Nacional, há muitos desafios 

na penhora de criptoativos, entre eles: 
localizar indícios de ocultação patrimonial 
com ativos virtuais; transferir os valores 
para uma carteira custodiada pelo Estado; 
bloqueio de valores custodiados por 
terceiros ou pelo investigado; e como 
liquidar e gerir os ativos virtuais. 

Ela avaliou, em sua apresentação, o que 
fazer ao identificar transferências de ativos 
virtuais durante uma investigação, algo que 
pode acontecer também em uma ação cível. 
“Quem eu notifico? O site blockchain.com? 
Assim como o bitcoin, é uma empresa, 
um software desenvolvido em cima de um 

projeto de código aberto. Então, a resposta 
é: como a rede é descentralizada, não tem 
quem notificar, não tem como bloquear uma 
transação em andamento, não tem como 
desligar os ativos virtuais.”

Nesse caso, o primeiro procedimento 
para evitar que maus agentes utilizem 
essa tecnologia para fraudar uma 
execução é buscar indícios. para chegar 
nisso, é preciso utilizar boas práticas 
de investigação, como relatórios de 
inteligência do Coaf, para verificar se houve 
transferência bancária para um provedor de 
ativos virtuais. Outro ponto é o relatório de 
bens e direitos do imposto de renda. 

“Na hora de começar uma investigação 

“O meu recorte aqui são os smart
contracts, códigos que simulam um 

contrato digital, por vezes armazenados 
no blockchain”, esclareceu thiago Aleluia 
Ferreira de Oliveira, Juiz de direito no tJpi. 
“Eles têm uma peculiaridade que é a 
autoexecutoriedade: atingidas determinadas 
condições, os atos são praticados de 
maneira automática.”

Há exemplos atuais disso, como no 
mercado imobiliário, em que um indivíduo 
aluga uma casa e, se não pagar na data, 
automaticamente pode ocorrer o bloqueio da 
fechadura. O mesmo pode se dar na locação 
de veículos. 

Olhando para o Judiciário brasileiro, 
Oliveira destacou um cenário “caro, moroso, 
congestionado”, onde o conceito do smart 

contract poderia ser aproveitado para 
melhorar a eficiência. “A gente tem uma fase 
que é muito crítica, a de execução, e a gente 
pode trazer ideias desse mundo dos contratos 
para o mundo do processo, da execução”, 
avaliou. “por que não direcionar a execução 
para a máquina, a tecnologia?” 

um exemplo prático seriam sentenças 
condenatórias de obrigação de pagamento. 
Quando a sentença é favorável ao autor, ele 
necessita ajuizar uma petição para começar 
o processo de cumprimento para, depois,
caso não haja pagamento, o juiz entrar
em ação. A proposta de Oliveira é, uma
vez transitada e julgada a sentença e não
havendo recurso com efeito suspensivo, já
se iniciar o prazo para pagamento (15 dias).
“Não efetuado, isso poderia ser constatado

de criptoativos tem que ver que, nesse 
ecossistema, não necessariamente as 
pessoas estarão identificadas com nome 
e rg. vai ter muito e-mail, pseudônimo, 
pequenas informações que você vai verificar 
se o investigado tem ou não familiaridade 
com esse assunto”, explicou Ana. 

Com indícios de fraude do devedor através 
de ativos virtuais ou Exchanges em mãos, é 
necessário transferir o valor para uma carteira 
de controle do Estado. depois, o próximo 
passo é liquidar os valores e fazer um depósito 
judicial. “O Conselho de Justiça Federal está 
emitindo uma resolução que trará diretrizes 
para o planejamento, gerenciamento e 
liquidação de ativos virtuais”, afirmou. Assim, 
é possível fazer a transferência imediata, 
com conversão pelo mercado do dia com 
liquidação e depósito judicial em seguida. 

através de um sistema, automaticamente ele 
já emitiria ordens de bloqueio de dinheiro, 
de veículo, independentemente do processo 
ter que voltar ao juiz.” Ou seja, alguns atos 
seriam autoexecutáveis por meio da tecnologia 
do smart contract. 

segundo Oliveira, isso já poderia se 
tornar realidade, até mesmo a partir de uma 
integração com o processo Judicial eletrônico 
(PJe) e utilizando Inteligência Artificial. “Isso 
daria ao poder Judiciário maior celeridade, 
redução de custos e eficiência maior ao 
processo.” inclusive, o cenário está propício 
para isso, uma vez que o Conselho Nacional de 
Justiça aprovou o Juízo 100% digital, em que os 
atos processuais tramitarão apenas em meios 
virtuais. A execução virtual chegaria, então, 
para complementar esse pacote inovador.  
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PrOcessOs e desenvOlviMentO de APlicAções
Moraes ressaltou a necessidade da criação de 
processos ágeis para o desenvolvimento de aplicações 
que ajudem o cidadão. “Na mesma equipe ágil deve 
existir quem entende de tecnologia, da necessidade do 
cidadão e dos integrantes do Judiciário. Essas primeiras 
integrações de processos e pessoas são chave.” 

Na sequência vem o desenvolvimento de 
aplicações escaláveis, que devem ser repensadas 
para a nuvem. “Precisamos quebrar as aplicações 

em pedaços. Não adianta desenvolver aplicações 
pesadas e monolíticas, pois não conseguimos escalar 
com infraestrutura”, disse.

Finalmente, ele citou a necessidade de uso de uma 
plataforma ágil, flexível e escalável. “É importante 
construir a nuvem híbrida com segurança. A plataforma 
deve ser segura por natureza, internamente; e o código 
não pode ser tarefa manual de uma pessoa, senão não 
atingimos escalabilidade.” 

“No Brasil, temos a missão de realizar jus-
tiça com celeridade, eficiência e seguran-
ça. Acredito que o objetivo de todos aqui 
é melhorar os serviços para o cidadão e 
a eficiência do magistrado. E a TI (Tec-
nologia da Informação) tem papel im-
portantíssimo nisso”, disse Alex Moraes, 
gerente de soluções para a transformação 
digital na Red Hat (Expojud - 22/06).

Ele explicou que, ao observar algumas 
iniciativas do Conselho Nacional de Justi-

ça (CNJ) no programa Justiça 4.0, é pos-
sível perceber que a tecnologia é essencial 
para os próximos passos que o Judiciário 
quer tomar.

“Temos aplicações mais ágeis voltadas 
ao cidadão onde ele estiver, como o Balcão 
Virtual,  a automação do processo judicial 
e até iniciativas mais avançadas, como o 
uso de Inteligência Artificial (IA) e aná-
lise de dados”, listou. “Todas as iniciativas 
são importantes e precisam de base tecno-

lógica sólida, escalável e segura.” 
Segundo Moraes, um ponto relevante 

para o Judiciário que vai criar serviços es-
caláveis é a estrutura flexível, representada 
pelo serviço de nuvem. “Mas não é só a 
nuvem híbrida. Além de infraestrutura e 
tecnologia, para evoluir na governança de 
TI é importante a preocupação com ou-
tros pilares além e antes da nuvem: a inte-
gração dos processos e o desenvolvimento 
de aplicações preparadas para a nuvem.”

pILARES ALém DA nUVEm híbRIDA

Alex Moraes, da Red Hat, trata de infraestrutura, processos e aplicações escaláveis

coMo bAse pArA A JusTIçA 4.0

alex moraes

https://www.youtube.com/watch?v=G77inZEfjTc&t=6735s
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Para orientar sua palestra na quarta edição do Ex-
pojud (24/06), Ricardo Maeda, diretor de conhe-
cimento da Oracle, trouxe a “bússola” do poder Ju-
diciário, uma representação da Estratégia Nacional 
de Tecnologia e Comunicação do poder Judiciário 
(ENTIC-JUD), cujos pilares orientam e auxiliam 
os servidores na prestação de serviços à sociedade.

O primeiro ponto destacado foi a promoção 
da transformação digital, que tem como fator 
de sucesso o cidadão digital no centro das aten-
ções. “Isso está acontecendo a todo vapor”, dis-
se. “Mas não nos enganemos: tantas facilidades 
moldaram o perfil do cidadão, ele agora é muito 
mais crítico, informado e exigente.” 

A Oracle, com sua plataforma de Customer 
Experience (CX), consegue prover essa habili-
dade, contribuindo para o processo de transfor-
mação digital, resultando em serviço público de 
maior qualidade, em menor tempo, com mais sa-
tisfação. São soluções que contam com recursos 
de Inteligência Artificial (IA) e de aprendizagem 
de máquina, que otimizam e potencializam seu 
desempenho. “Tudo isso traz fidelidade maior do 
cidadão, eficiência e redução de custos”, listou.   

governança e gestão
Em seguida, Maeda falou sobre outro funda-
mento importante: aperfeiçoar a governança e 
a gestão, um desafio dentro da Tecnologia da 
Informação e de outras áreas do Judiciário e que 
envolve a execução orçamentária e também a 
transparência. 

“Tenho que ser capaz de executar uma peça 
orçamentária complexa, que já é morosa. Mui-
tas vezes, os órgãos não possuem maneiras de 
garantir que as regras sejam respeitadas e ain-
da têm que garantir que vai ter rastreabilidade”, 
explicou o palestrante. Também é necessário 
considerar a agilidade, especialmente para dar 
respostas à conjuntura política e econômica. 
E uma ferramenta que presta suporte para 
essa questão é o Oracle Cloud EPM. 

A empresa tem ainda muitos siste-
mas que colaboram para serviços de infra-
estrutura e soluções corporativas. “A Oracle 
vem consolidando a prestação de serviços de 
tecnologia dentro dos mais diversos órgãos, com 
capacidade flexível de oferecer a solução mais 
adequada”, concluiu. 

Segurança da 
informação
O último objetivo 
estratégico apresentado 
por Maeda foi a 
necessidade de 
aprimorar a segurança 
da informação e a gestão 
de dados. Há diversas 
violações nesse sentido, 
como vazamento de 
dados e indisponibilidade 
de serviços, tema 
recorrente na mídia em 
diversos países.  

A Oracle tem, 
entre suas premissas, 
uma visão completa 
que ajuda a avaliar, 
detectar e prevenir 
riscos e ameaças. 
“Baseado nesses pilares, 
temos tecnologias 
que protegem o 
acesso aos dados e 
processos, para que 
exista disponibilidade, 
integridade e 
confidencialidade. 
Isso não sai do radar 
da Oracle em nenhum 
momento.” 

Ricardo Maeda, 
diretor de 
conhecimento da 
Oracle, mostra 
como a empresa 
tem ajudado o 
segmento

fErrAMEntAS quE 
EStão trAnSforMAnDo 
o SEtor JuDiCiário

https://www.youtube.com/watch?v=xs66chH06-0&t=5324s
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“Os dados e a análise dos dados es-
tão em todo lugar”, disse Marcos 
Silva, especialista em infraestrutura 
e segurança da informação da Vectra 
Consultoria e Serviços, no Expojud 
(23/06). Para ele, o principal desafio 
é tratar e tirar proveito dessa grande 
massa de dados.

Uma forma de realizar essa ta-
refa é utilizar sistemas com recur-
sos de Inteligência Artificial (IA). 
Afinal, é humanamente impossível 
chegar a informações valiosas sem 
contar com recursos inteligentes 

para reunir e analisar um volume 
colossal de dados. 

No ambiente de Tecnologia da 
Informação (TI) acontece a mesma 
coisa. “Precisamos responder mais 
rapidamente aos problemas. Anos 
atrás, o time de TI podia levar dias e 
até semanas para identificar e resol-
ver. A gente precisa inteligenciar esse 
gerenciamento de dados na TI com 
IA e aprendizado de máquina para 
que o sistema possa, proativamente, 
apontar o diagnóstico”, explicou. 

No caso da análise de dados, o es-

pecialista afirmou que a extração de 
conhecimento de forma ágil e mais 
assertiva demanda ampliar fontes, 
saindo apenas do banco de dados 
estruturado e buscando também 
dados não estruturados. Ou seja, 
informações de planilhas, arquivos 
de texto, imagem, áudio ou vídeo, 
sites de notícia e redes sociais, por 
exemplo. “O sistema capaz de cole-
tar dados de fontes tão diferentes e 
numerosas e extrair conhecimento 
ajuda muito no poder de decisão de 
uma organização.”

COMO UsAR EssEs ELEMENTOs 
EM sERvIçOs DE TI

O desafio é tratar 
e tirar proveito da 
grande massa de 
dados disponível 
atualmente

DADoS E AnAlytiCS: 

Apoiar a 
implementação 
de uma cultura 
orientada a dados
Buscar novas 
tecnologias de 
dados e analytics
Proteger a 
segurança da 
Informação
Dar suporte ao 
caminho para a 
transformação 
digital

desaFios 
Para a ti de 
qualquer 
organização

https://youtu.be/IN4bfVcpByw?t=7283
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Representantes do Google 
Cloud tratam de pilares 
fundamentais
Em sessão de tecnologia no Expojud 
(26/06), Alfredo Deak, diretor de Ne-
gócios e Estratégias para Governo do 
Google Cloud, e Fernando Indech, 
engenheiro técnico especialista em se-
gurança do Google Cloud, trataram do 
uso da nuvem com foco em questões 
de segurança. 

Segundo Indech, são quatro os pila-
res de segurança fundamentais para se 
trabalhar com os times das repartições 
públicas hoje: identidade, ataque de 
ransonware, phishing e misconf iguration 
de ambiente. “O perímetro é a identida-
de do usuário, mas o perímetro da nu-
vem é completamente diferente. Nesse 
caso, a credencial do usuário é a cha-

sEGURANçA NO AMBIENTE  
DE NUvEM DO GOOGLE CLOUD

ve para entrar no sistema e ter acesso 
a dados corporativos. O Google Cloud 
possui ferramentas de segurança para 
controlar o acesso e certificar que é se-
guro”, explicou. 

Ele ressaltou que o grande diferencial 
do Google Cloud é a forma de autenti-
cação do usuário, que é integrada a um 
identity provider na nuvem. “Posso criar 
controles, seja o computador corporativo 
ou pessoal, se está vindo de determinada 
rede, de acordo com horário, por sistema 
operacional etc.”, listou. 

Alfredo Deak esclareceu que é possí-
vel mitigar os riscos, pois a superfície de 
ataque na nuvem diminui. “Temos uma 
informação que não pode vazar, como o 
endereço de uma pessoa vulnerável, por 
exemplo, então conseguimos bloquear 
essa informação no tráfego, criar filtros 
e fazer o bloqueio”, finalizou. 

Segurança

alfredo Deak

Fernando indech

https://www.youtube.com/watch?v=Ne99J0uGfYM&t=4644s
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Como a Inteligência Artificial (IA) tem 
ajudado as empresas de segurança da in-
formação a garantir um ambiente cada vez 
mais seguro? A pergunta foi levantada por 
Vitor Vale, gerente regional de vendas da 
Palo Alto Networks para as regiões Norte 
e Nordeste do país (Expojud - 23/06).

Vale afirmou que o mundo todo tem 
mudado, inclusive o poder Judiciário. 
“Vemos ao longo dos anos um processo 
de digitalização muito massivo e isso tem 
apoiado a estratégia de como a Justiça tem 
caminhado”, revelou.  

Entre o final da década de 1980 e o 
início da década de 2020, o número de 
processos no Judiciário cresceu de manei-
ra exponencial, na ordem de 80 mil vezes. 
“O número de magistrados não cresceu na 
mesma proporção”, lembrou. “E se olhar-
mos o início da pandemia no Brasil, a Jus-
tiça proferiu algo em torno de 5 milhões 
de sentenças, o que mostra que o Judiciá-
rio brasileiro se adaptou bem, pois já vinha 
em um processo de mudanças.”

O palestrante ressaltou que os ataques 
cibernéticos vêm crescendo e têm novas 
técnicas. “O número de novos dispositivos 
que se conectam às redes também aumen-
ta e vemos projeções do Gartner de que 
até 2025 haverá 30 milhões de dispositi-
vos conectados em todo o mundo. Esses 

dispositivos trazem riscos que precisamos 
entender quais são.”

Outro ponto é que as superfícies de 
ataque também aumentaram, ora por cau-
sa da digitalização dos processos, ora pela 
quantidade de dispositivos que utilizam. 
“O ecossistema é dinâmico e fica cada 
vez mais difícil de entender e de prote-
ger.” Os atacantes, segundo Vale, teriam 
vantagens críticas, como a velocidade na 
proliferação da ameaça e o polimorfismo, 
ou seja, a capacidade de alteração rápida 
dessas ameaças. 

“Para isso precisamos da IA. Qual-
quer abordagem tradicional na se-
gurança da informação não funciona 

mais, pois a resposta é muito lenta”, ex-
plicou. “Hoje, o tempo médio de identi-
ficação de uma brecha de segurança é de 
200 dias. Além disso, o ecossistema tem 
sido cada vez mais dinâmico e as mu-
danças de ambiente podem gerar brechas  
de segurança.” 

O especialista explicou que soluções 
tradicionais muitas vezes exigem inter-
rupções para avaliação, o que impacta a 
produtividade. “Além disso, existe o as-
pecto humano. É humanamente impossí-
vel uma equipe entender todos os riscos 
de segurança em cada uma das camadas.” 

Nesse contexto, é necessário que solu-
ções de segurança tenham uma abordagem 
disruptiva. “Não podem ser as mesmas de 
5, 10 ou 20 anos atrás”, disse. “O mundo 
precisa de segurança baseada em IA para 
que possamos tomar decisões rápidas. As 
soluções precisam impedir que artefatos 
nunca vistos antes possam ser avaliados 
em tempo real, recomendar alterações em 
políticas e configurações e ter um nível de 
detecção em escala de nuvem”, explicou, 
reforçando que a Palo Alto possui essa 
nova abordagem.

ia PaRa PRotEção ContRa 
amEaçaS avançaDaS
Ecossistema é dinâmico e 
gera cada vez mais brechas 
de segurança, diz Vitor Vale

vitor vale, gerente regional de 
vendas da Palo alto networks para 

as regiões norte e nordeste

soluções de segurança 
precisam ter uma 
abordagem disruptiva. não 
podem mais ser as mesmas 
de 5, 10 ou 20 anos atrás.”

https://www.youtube.com/watch?v=IN4bfVcpByw&t=6250s
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Edtechs: conheça o 
futuro da educação 
corporativa

iona szkurnik, 
founder e CEO da 
Education Journey, 
membro-fundadora do 
conselho da brazil at 
silicon valley e membro 
do conselho de Alumni da 
Escola de Educação da 
universidade de stanford

Em sua participação no Expojud (22/06), 
Iona Szkurnik, founder e CEO da Educa-
tion Journey, trouxe sua perspectiva sobre 
a transformação que as Edtechs propor-
cionam ao mercado de trabalho, inclusive 
no universo do Direito. O papel dessas 
empresas é desenvolver soluções de tecno-
logia na área da educação. São, por exem-
plo, plataformas de ensino, cursos online e 
sistemas de gestão de aprendizado. 

Iona ressaltou que elas ajudarão a pre-
encher uma lacuna de habilidades que 
ficou ainda mais clara na pandemia. “Re-
latórios importantes foram divulgados 
sobre o tema em 2020, como o da World 
Economic Forum, com dados alarmantes 
de que 42% das competências que hoje 
a sociedade tem vão mudar até 2022. 
As Edtechs são parte da solução porque 
85% dos trabalhos serão novos postos em 
2030, segundo o Institute for the Future, 
e um bilhão de pessoas vão precisar ser 
requalificadas para atender a esse contex-
to”, detalhou.

Para ela, no entanto, essa é uma grande 
oportunidade, principalmente no sentido 
de complementar a educação do ensi-
no superior tradicional. “Olhando para a 
sala de aula, a gente não vê transformação 
nos últimos 100 anos. Mas o mercado de 
trabalho não tem só um chefe mandando, 
você deve ser pró-ativo, resolver proble-
mas e tem necessidade muito maior de 
interação.” São soft skills que empresas do 
mundo inteiro estão adotando na hora da 
contratação, entre elas adaptabilidade, re-

siliência, colaboração, criatividade, pensa-
mento crítico e pensamento computacio-
nal (divisão de um problema em partes). 

Novas demandas do mercado de trabalho
No âmbito da Justiça, Iona destacou a im-
portância de características pessoais como 
empatia. “O sistema Judiciário talvez seja 
um dos que mais exigem a empatia. Se, 
por um lado, você consegue entregar ensi-
no técnico, o que falta para as pessoas se-
rem mais produtivas ou conectadas com as 
novas realidades? São soft skills. Empatia, 
colaboração, rapidez”, explicou. “Minha 
dica seria colocar mais tempo, dentro do 
currículo e do dia a dia, para a aprendi-
zagem contínua, porque quando a gente 
para de aprender, a gente já está atrasado.”

É nesse cenário que as Edtechs podem 
ajudar, uma vez que colaboram com a pre-
paração dos profissionais para o futuro, 
ampliando o mindset do aprendizado para 
as empresas absorverem a necessidade de 
ter uma nova educação corporativa. “O fu-
turo do trabalho está diretamente ligado 
ao futuro da educação”, finalizou.

As edtechs chegam para ajudar a preparar as pessoas, abrir 
espaço de aprendizado para as empresas absorverem a 
necessidade de ter uma nova educação corporativa. O futuro 
do trabalho está diretamente ligado ao futuro da educação.”

https://youtu.be/G77inZEfjTc?t=5198
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Joshua Walker tem mais de 25 anos de ex-
periência liderando projetos de aplicação 
de Inteligência Artificial (IA) no Direi-
to. É cofundador do CodeX (Stanford) e 
da Lex Machina, além de autor do livro 
“On Legal AI”, também traduzido para o 
português. Em participação no Expojud 
(23/06), ele contou cases e levantou pon-
tos importantes sobre o tema. Também 
participaram da discussão Rafael Leite 
Paulo, Juiz Federal do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) e Auxiliar 
da Presidência do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ); e Alexandre Zavaglia Coe-
lho, professor, advogado especializado em 
tecnologia e ciência de dados aplicada.

Segundo Walker, poucos lugares no 
mundo têm a riqueza e a diversidade do 
mercado Judiciário do Brasil e é necessá-
rio que a discussão sobre o uso de tecnolo-

Cofundador do CodeX e 

da Lex Machina trata de 

uso de IA no Judiciário

IA nO DIREITO
gia no Direito continue sendo promovida. 
“Os senhores têm a oportunidade de co-
meçar a implantar tudo isso. Nunca vive-
mos um momento tão importante, poden-
do causar o bem em uma escala incrível. É 
uma questão matemática”, disse. 

Walker falou sobre sua experiência em 
Ruanda, quando participou de um tribu-
nal internacional que julgou crimes de 
guerra e mostrou que uma simples base 
de dados ajudou a mapear o cenário para 
alcançarem resultados. “Chegamos lá dois 
anos após o genocídio e conseguimos 
prender as pessoas envolvidas nos crimes. 
Um dos alvos era o primeiro-ministro. 
Não tínhamos acesso a capital, nem base 
de dados, mas as pessoas estavam apaixo-
nadas pelo que faziam. Havia 20 catego-
rias dentro dos crimes relacionados e dois 
investigadores para cada unidade. Usamos 
o Microsoft Word na época para criar
uma base de dados do zero e mapear as
informações. Foi a primeira vez que algo
assim foi feito.” 

Podemos causar 
o bem em uma
escala incrível.”
JOsHuA WAlkEr

Joshua Walker

https://www.youtube.com/watch?v=Ne99J0uGfYM&t=462s
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“alguns diziam que eu eRa louco.”

Após contar sua experiência em Ruanda, Joshua 
Walker lembrou que, devido aos atentados de 11 de 
setembro, começou a haver certa disrupção no sis-
tema Jurídico por conta das ameaças de terrorismo. 
“Fui para o Vale do Silício e começamos a fazer um 
projeto para ações processuais, pois as pessoas que-
riam entender o que acontecia na área de patentes. 
Era um problema para a indústria e muitos juízes 
odiavam o tema e gostavam da ferramenta porque os 
ajudava a organizar”, afirmou. 

“Fui a uma reunião com 14 juízes federais para dar 
um treinamento e disse que ali estavam os dados e 

era daquela forma que a informação poderia ser usa-
da. Também disse que precisaríamos usar IA para ter 
economia de escala. Ou seja, deveríamos usá-la para 
qualquer coisa, não apenas patentes. Na época, isso era 
novidade, alguns diziam que eu era louco”, brincou.

O especialista disse que, no início, tudo era um pouco 
caótico. “Começamos marcando como as coisas eram e 
a IA ia corrigindo. Os dados foram ficando melhores e, 
com o tempo, se algo estivesse errado, os próprios juízes 
e escrivãos mencionavam que havia erros”, lembrou. 

Além disso, ninguém confiava no projeto, mas aos 
poucos ele foi ganhando confiança geral, como um 
efeito “bola de neve” no uso da tecnologia. “A Casa 
Branca começou a usar os dados e o Senado também. 
O Sistema Judiciário confiou no sistema e passamos a 
ter um auditor geral nos Estados Unidos.” 

Para Rafael Leite Paulo, Juiz Federal do Tribunal 
Regional Federal da 1˚ Região (TRF1) e Auxiliar 
da Presidência do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), os projetos fundados por Walker tiveram 
grande influência no Brasil, inclusive em 

startups. “Estamos tentando criar infraestrutura, 
mas, enquanto isso, trabalhamos com recursos 
internos. Os dados existem, mas não estão 
estruturados. Estamos batizando nossa estrutura 
de codex e a ideia é codificar as leis”, analisou. 

Ele também explicou que há um ônus grande 
de casos a serem julgados e falou sobre o 
uso de dados. “Hoje não vendemos como 
acontece nos EUA, mas disponibilizamos 
para os tribunais.” 

“Queremos estruturar  
os dados”, diz Juiz Federal

Walker conta que a experiência com 
uso de IA na área de patentes dos 
EUA era caótica no início

sobre o 
uso de 
dados

Acredito que os dados 
devem ser públicos. sou um 
entusiasta de dados abertos 
e acho que a sociedade e o 
mercado Jurídico se beneficiam 
com isso. só precisamos ter 
cuidado com a forma como 
operamos esse modelo.”
AlExANdrE zAvAgliA COElHO

Uma das coisas que 
podemos extrair e 
precisa de IA são 
dados básicos, como 
nome do escritório 
de advocacia, do 
magistrado e do 
escrivão.”  
JOsHuA WAlkEr

É importante manter os dados 
abertos, mas precisamos 
encontrar uma forma de 
achar um equilíbrio. A venda 
de dados pode ajudar a 
financiar outras atividades.” 

JOsHuA WAlkEr



Gisele Paula atua na área de Relaciona-
mento com clientes há mais de 20 anos. 
Além disso, é fundadora do Instituto 
Cliente Feliz e cofundadora do Reclame 
Aqui. No dia 23 de junho de 2021, ela 
compartilhou um pouco de sua expertise 
com os participantes do Expojud.

Para ela, investir na geração da melhor 
experiência com o cliente sempre vale a 
pena. “Ao longo dos anos, tentamos en-
contrar nosso propósito. E se não for 
deixar a vida das pessoas um pouco mais 
feliz, não faz sentido”, refletiu a palestran-
te, ressaltando o quanto a pandemia fez a 
sociedade repensar suas relações e hábitos.

Gisele entende que a conexão entre 
humanização e chatbot é uma questão de 
cultura. “Cultura é aquilo que a gente pra-
tica, não aquilo que a gente escreve, mas 
que vivencia. Se a gente quer gerar uma 
boa experiência, tem que viver, ter atitu-
des e ações.” Isso é tão importante que, 
segundo uma pesquisa da PWC, 89% dos 
brasileiros valorizam a experiência tanto 
quanto o produto, o que vale para todos os 
segmentos que envolvem relações comer-
ciais e consumeristas.  

No entanto, o que se observa é uma 
diferença gritante entre o nível de rele-

HuMAnIzAção 
 cHATboT:
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COmO SERá O fUTURO DO 
ATEnDImEnTO AO CLIEnTE?
Veja o que diz a experiência de Gisele Paula, fundadora do 
Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui

vância da experiência e o quanto, de fato, 
os consumidores se sentem satisfeitos, um 
gap que abre muitas oportunidades para 
as empresas e organizações. “Uma em-
presa que diminui esse gap, gera um di-
ferencial no mercado”, avaliou Gisele. “O 
consumidor paga mais caro para ter uma 
boa experiência.”

Cultura centrada no cliente
“Uma cultura centrada no cliente olha 
para ele como ser humano. Mas, mais 
que ter o cliente no centro, essas empre-
sas têm as pessoas no centro”, revelou a 
palestrante. Cuidar do cliente é uma ati-
vidade que deve envolver todos os que 
atuam na organização. “Se não for para 
estar fazendo algo pelo cliente, para que 
eu estou fazendo?”

Gisele disse que existe uma estimativa 
de que, para eliminar um mau atendimen-
to, são necessários 12 bons atendimentos. 
“Isso é praticamente impossível e não po-
demos correr o risco de ser lembrados por 
um mau atendimento.” Com a chegada 
dos chatbots, a frustração se tornou ainda 
mais comum, pois eles impedem o con-
tato entre o consumidor e outro ser hu-
mano, aumentando o esforço na tratativa 
com a empresa. 

O serviço deve funcionar para resolver 
problemas simples, que não exigem inte-
ração, como solicitar uma segunda via de 
boleto. Porém, 60% das pessoas preferem 
falar ao telefone quando é preciso resolver 
uma situação mais complexa. “O grande 
desafio da tecnologia é unir suas ferra-
mentas com a humanização”, finalizou. 

Quando você surpreende 
o cliente, você está
plantando flores para colher
diamantes. O resultado é
extraordinário.”

Fazer algo que o cliente não espera
Oferecer o que faz sentido para  

o cliente naquele momento
demonstrar carinho, atenção

e cuidado

a Fórmula do 
encantamento

https://www.youtube.com/watch?v=Ne99J0uGfYM&t=5831s
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O Tribunal de Justiça de Santa Cata-
rina (TJSC) inovou com a contratação 
do ERP em 2019 e está começando a 
colher resultados. Em uma conversa 
no Expojud (24/06) com Ademir Pic-
coli, advogado, ativista de inovação e 
curador do Expojud, Carolina Ranzo-
lin Nerbass Fretta, Juíza Assessora da 
Presidência do TJSC, contou mais de-
talhes do projeto. 

Piccoli: Como estão sendo os proces-
sos de trabalho para a implantação 
do ERP?
Carolina: É uma mudança de cultura 
grande na organização, ainda mais se 
tratando de uma organização públi-
ca, que tem processos arraigados há 
tempo. Foi necessária a sensibilização 
dos setores que estão trabalhando com 
isso e temos 80 pessoas dedicadas ao 
projeto. É um trabalho de bastidor 
grande, precisa fazer migração de sis-
tema, precisa de inovação no sistema. 
É extenuante, mas a equipe está muito 
engajada. 
Piccoli: Quais áreas serão beneficia-
das no poder Judiciário de SC?
Carolina: São três áreas importantes: 
orçamento e finanças, na qual vamos 
entregar todas as despesas e receitas 
do TJSC no ERP; material e patri-
mônio, como toda a organização do 
almoxarifado; e gestão de pessoas, que 
é uma área gigante. São 111 comarcas 
e todo esse pessoal vai vir para dentro 
do ERP. 
Piccoli: Já dá para se falar em benefí-
cios com a implantação do ERP?
Carolina: Sim. Em março já consegui-

mos entregar a gestão de receitas, que 
é um ponto importante porque o ERP 
não vai atingir só a área administrativa, 
ele tem reflexos na área jurisdicional do 
tribunal,porque há integração. Integra-
do no EPOC, a parte que quiser fazer 
pagamento de custas, até anteriores, 
pode tirar o boleto no próprio sistema 
e fazer o pagamento sem intervenção 

humana. Também tivemos entrega 
na área de patrimônio. Temos 111 
comarcas integradas para fazer a 
requisição de compras, de material. 
Agora estamos trabalhando para ter 
folha de pagamento, em outubro, 
dentro do ERP.
Picoli: Um projeto dessa magnitude 
tem necessidade de preparação dos 
servidores? Como está sendo tocado 
isso?
Carolina: Além da sensibilização em 
si, também estamos capacitando nos-
sos servidores com vídeos tutoriais e 
contatos através de videoconferência. 
Piccoli: Poderia identificar os riscos 
desse tipo de projeto?
Carolina: Tem um grande risco de 
naufrágio se a alta administração não 
abraçar a causa ou sensibilizar servi-
dores para que eles deixem processos 
antigos de trabalho e se engajem num 
novo processo. Ainda que a gente pos-
sa ter uma perda de automação, de algo 
que já se fazia há muito tempo, que se 
entenda que o que vai se ganhar adian-
te é muito mais ganho do que perda. 
Picolli: Quais as recomendações para 
as instituições que querem seguir 
esse caminho?
Carolina: A principal é querer fazer 
essa mudança. É muito importante 
também, antes da contratação, fazer 
todas as especificações de requisitos 
que o contrato deve atender. É um 
trabalho minucioso, difícil e demora-
do, mas trará muitos ganhos. E é ter 
uma boa empresa fazendo e priorizar 
o processo. Depois é só colher frutos e
benefícios.

A ImpLAnTAÇÃO DO ERp nO TJSC 
Carolina Ranzolin

https://www.youtube.com/watch?v=ikU_OuIGZE4
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Leonardo Parentoni 
(prOFEssOr E MEMbrO dO CENtrO dE pEsQuisA dtibr)

“Afinal, a forma como a internet foi
construída explica alguns dos proble-

mas que vivemos hoje?”. Esse foi o tema da 
reflexão feita pelo professor leonardo paren-
toni, membro do centro de pesquisa dtibr. 
para sua palestra, ele trouxe uma constata-
ção, a de que vieses algorítmicos existem. 
“Temos sistemas de Inteligência Artificial 
que funcionam de maneira enviesada. re-
sultados que não eram esperados e, even-
tualmente, prejudicam um ou outro grupo.” 

segundo ele, a literatura técnica - es-
pecializada em várias áreas, como direito 
e Ciência da computação - demonstra a 
existência desses vieses. Não necessa-
riamente eles são concebidos com má 
intenção, podendo resultar de falhas na 
base de dados, na programação ou de um 
comportamento emergente, mas o fato é 
que são uma realidade.

partindo disso, também levantou uma 
hipótese: será que esse cenário deveria ser 
uma surpresa? será que o que vivemos hoje 
não é uma consequência lógica de como a 
internet foi construída? de acordo com pa-
rentoni, a resposta é sim.

“isso não deveria nos surpreender, porque 
a forma como se constrói uma rede define 
como ela vai funcionar”, explicou, compa-
rando com o projeto de arquitetura para uma 
casa, que define a quantidade de portas, 
janelas e paredes, sendo que algumas são 
estruturais e não podem ser alteradas de-
pois. “uma rede, de certo modo, segue esse 
raciocínio, com elementos estruturantes que 
não podem ser mudados. Ou cujo custo e 
dificuldades para isso seriam enormes.”

A internet foi criada sob uma determinada 
pauta, com um propósito, em parte, militar, 
o que ditou as prioridades do sistema, como
interconexão de redes. “Evitar condutas
indevidas não consta como das primeiras
prioridades da internet. O que a gente
chama de accountability foi apenas a sétima
entre 10.”

Em conclusão, o professor avaliou que 
evitar discriminações e vieses nunca foi um 
dos objetivos da internet, mas é uma exigên-
cia atual. E finalizou questionando: “Em que 
medida podemos fazer isso de forma satis-
fatória sem interferir nas prioridades originais 
da rede?”. 

A quarta edição do Expojud 
(24/06) realizou o painel “Inteli-
gência Artificial: transformando 
a Justiça” para discutir como os 
cenários do Direito e do poder 
Judiciário vêm sendo alterados 
por conta do uso, cada vez mais 
frequente, de novas tecnologias. 

O evento teve a moderação de 
Felipe Vieira, jornalista, e a parti-
cipação de: Leonardo Parentoni, 
professor da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG) e 
membro do centro de pesquisa 
DTIBR; Erick Muzart Fonseca 
dos Santos, auditor federal de 
Controle Externo do Tribunal de 
Contas da União (TCU); e Julia-
na Loss, presidente da Comissão 
de Mediação de Conflitos da 
OAB-RJ. 

Veja um resumo das apresen-
tações a seguir.

Confira o que pensam diferentes especialistas sobre os efeitos gerados 
no sistema de Justiça a partir do uso de tecnologias emergentes

INTELIGêNCIA ARTIFICIAL E A 
TRANsFORMAçãO DA JUsTIçA 

https://www.youtube.com/watch?v=xs66chH06-0&t=1136s
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Juliana Loss 
(prEsidENtE dA COMissãO dE MEdiAçãO dE CONFlitOs dA OAb-rJ)

Erick Muzart Fonseca dos Santos 
(AuditOr FEdErAl dE CONtrOlE ExtErNO dO tCu)

De acordo com Juliana loss, presidente 
da Comissão de Mediação de Conflitos 

da OAb-rJ, muitas dúvidas permeiam o 
cotidiano de quem pesquisa e atua com 
inovação e tecnologias emergentes, como 
é o caso do Judiciário. um dos pontos de 
destaque, por exemplo, são os aspectos 
éticos que envolvem a utilização de iA.

“A gente vai pensar a iA aplicada ao 
sistema de Justiça ou será que já não está 
na hora de pensar que está chegando 
ao Judiciário o impacto do uso de iA de 
uma forma geral na sociedade e como 
isso será interpretado pelo sistema de 
Justiça?”, avaliou. para ela, até por conta 
da estrutura existente no brasil, o Judiciário 
acolhe dois desafios: lidar com uma nova 

Justiça, que precisa trabalhar com iA e 
inovações tecnológicas, ao mesmo tempo 
em que ele próprio precisa dar respostas a 
todos os setores da sociedade sobre como 
isso deve acontecer.

Juliana citou um levantamento feito em 
2020 que inventariou a utilização da iA nos 
tribunais brasileiros. Como resultado, foi visto 
que quase todos eles têm algum projeto em 
desenvolvimento nesse sentido. Algumas 
áreas, como a trabalhista, demonstram uma 
preocupação em elaborar tais projetos de 
forma coordenada. “Já nos outros tribunais, 
a gente observou que os projetos nasciam 
de um ou outro servidor, mas que, no fim 
das contas, poderiam atender a uma série de 
outros tribunais”, disse.

Em sua palestra, Erick Muzart Fonseca 
dos santos, auditor federal de Controle 

Externo do tCu, apresentou uma perspectiva 
oposta à orientação da máquina, focando 
nos vieses e na variabilidade dos processos 
de decisão dos seres humanos.

segundo ele, diversos experimentos 
mostram a disparidade entre juízes nas 
sentenças proferidas para casos idênticos, 
um problema que precisa ser endereçado. 
Como exemplo, trouxe o caso de um juiz 
americano que, na década de 1970, fez uma 
análise dessa variabilidade. 

Foram reunidos 50 juízes, em 1974, 
para verificar um conjunto de 16 casos 
hipotéticos descritos com alto grau de 
detalhes. Eles deveriam julgar e sentenciar 

as situações. “A variabilidade dos 
resultados é chocante”, disse. A oscilação 
nas penas, para se ter uma ideia, chegava 
de 1 a 10 anos para um caso de tráfico de 
drogas, dependendo do juiz. “Antes de falar 
de vieses das máquinas, devemos deixar 
clara a variabilidade das decisões humanas 
em processos judiciais.”   

 Outra amostra desse tipo de 
comportamento levantado por santos foi 
uma pesquisa realizada por um economista 
americano, cuja equipe avaliou mais de 750 
mil decisões de fiança. O resultado mostrou 
que as chances de um sentenciado cometer 
novos crimes era 24% menor nos casos 
julgados por algoritmo em comparação com 
aqueles julgados por juízes humanos. 

A palestrante mostrou algumas das 
principais funcionalidades identificadas nesses 
programas, entre elas: incisos, sugestão 
de minuta, agrupamento de similaridade, 
tratamento de demandas de massa, penhora 
online, reconhecimento facial e chatbot. 
“Estou ansiosa para acompanhar o resultado 
deste ano, porque acho que a pandemia deve 
ter impulsionado muitos projetos”, afirmou. 

Outra expectativa para o relatório da 
pesquisa de 2021 é a concentração da gestão, 
que passou a ser observada com mais cautela 
pelos tribunais, especialmente pela série de 
resoluções do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), como a 335 e a 358, que exigem 
conhecimento e precaução em relação aos 
impactos da tecnologia e da iA.  

para o palestrante, as decisões por 
máquina são sistematicamente menos 
variáveis e, em geral, menos enviesadas 
que as decisões humanas. O ideal seria, 
então, combinar os pontos fortes desses dois 
elementos para atingir resultados de melhor 
qualidade, mais rápidos, com menor custo e 
em larga escala. 

“tentem imaginar o que aconteceria 
se as decisões do Judiciário pudessem 
ser previsíveis. isso reduziria a simetria de 
informação entre jurisdicionado, advogado 
e órgãos do sistema. Essa é uma possível 
contribuição da iA para o Judiciário. Não 
esqueço os possíveis vieses, mas devemos 
ser mais otimistas e almejar esses bons 
resultados”, finalizou. 
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Importância da gestão do 
tempo atualmente foi tema 
de palestra do professor 
Carlos Júlio

De quanto tempo você precisa para realizar as 
suas tarefas hoje? Será que o dia precisaria ter 
muito mais horas para dar conta de tudo? Na 
palestra “O que eu não posso deixar de fazer 
hoje”, o professor, palestrante, empresário e 
escritor Carlos Júlio trouxe o tema para re-
flexão (Expojud - 22/06). “Como faço sobrar 
tempo e aguentar o estresse de ter que me 
entregar cada vez mais? Como maximizar o 
tempo para ter tempo para tudo e gerenciar a 
tensão?”, perguntou.

O professor, que também é sócio e head de 
Estratégia e Inovação do Instituto Locomoti-
va de Pesquisas, além de autor do livro “O que 
eu não posso deixar de fazer hoje”, ressaltou 
que, para termos resultado em qualquer coi-
sa, seja uma maratona ou andar de bicicleta, é 
preciso realizarmos algo, senão nada acontece. 
“Para que algo aconteça é preciso fazer. Mas o 

que deveríamos fazer antes de fazer? Planejar. 
Mas o que é isso? Para mim, planejar é decidir 
o que fazer. O que faço para chegar no resul-
tado que busco?”

Ele afirmou, porém, que a maior parte das 
pessoas vive de forma automática, sem plane-
jamento. “Quase todos estão no automático. É 
muito mais viável alguém fazer sua agenda do 
que você. E isso é um grande ladrão de tempo”, 
explicou. Assim, a grande maioria das pessoas 
não dá conta de realizar as tarefas que precisa 
porque não planeja o dia e não decide o que 
fazer antes de partir para a ação. “Imaginem 
em home office a importância disso.”

“Tenho percebido que os campeões da ges-
tão têm uma qualidade importante: eles tra-
balham num tripé de foco, disciplina e orga-
nização. O foco é sua capacidade de dizer não. 
O não é que mantém seu foco, a capacidade 
de fazer sua agenda. As pessoas precisam en-
tender que você tem que entregar suas tarefas 
também. É bonito a pessoa dizer que pode so-
correr todo mundo a toda hora, que está de 
horas abertas. Mas aí você vai começar a sua 
agenda depois que todos saem.” 

Para Carlos Júlio, alguém 
que precisa de muito mais 
que 8 ou 9 horas por dia para 
realizar as tarefas do trabalho 
precisa rever a situação. 
“Tenho amigos que falam 
que trabalham, todos os dias, 
14 horas por dia. Eu digo a 
cada um deles: ‘E quando 
você cuida de você? Dos seus 
filhos, da sua esposa?’”

“É preciso rever. 
Geralmente a pessoa é um 
péssimo líder, pois tudo 
tem que passar por ela, ou 
está com a equipe errada. E 
aí a culpa é dela também. 
Ou, ainda, é uma pessoa 
desorganizada e deixa as 
outras pessoas fazerem a sua 
agenda”, disse.

Dentre os ladrões de tempo 
citados pelo palestrante 
está o aplicativo WhatsApp. 
“Cuidado com o número 
de grupos que você tem”, 
alertou. 

ladrões  
de temPo

o quE voCê 
não PoDE 
DEixaR DE 
FazER hoJE?

https://youtu.be/i_m5hlua8oI?t=1716
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Quando se trata de gestão do tempo, usar listas é essencial. Mas é necessário estar alerta para 
a ordem na execução. “Geralmente, as pessoas começam pelas mais fáceis e não fazem antes 
o que impacta o dia”, disse o professor.

Então, avalie o que é importante e o que é urgente. “O que não é nem uma coisa nem outra
vai para o fim da lista. E se é urgente e importante tem que ir para o topo da lista. Já se é 
urgente, mas não importante, você deve delegar”, sugeriu, aconselhando a fazer o importante 
antes que se torne urgente - dando tempo de errar. 

“Na minha lista, organizo o que não posso deixar de fazer hoje, sejam tarefas fáceis ou 
difíceis, e começo por elas”, concluiu. 

Você usa “To-Do Lists”?

Denis França, da Justiça Federal de Alagoas, 
trouxe debate sobre contexto público

O Juiz Federal da Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL), Denis França, par-
ticipou de um debate com o profes-
sor Carlos Júlio com reflexões sobre 
o contexto público na área da Justiça, 
que pode parecer um pouco diferente
do cenário empresarial. “Nosso chefe
é difuso, é público, não está ao nosso
lado. Nosso chefe no home office é a
meta, é o que temos que entregar, e
nossas metas no serviço público são
um pouco abstratas”, argumentou.

França questionou o professor 

sobre como instituições muito bu-
rocratizadas e dependentes de nor-
mas podem ter condutas legais que 
as ajudem nas escolhas. A resposta 
passa pelo reforço da missão e do 
propósito entre os funcionários pú-
blicos. “Se não estiverem presentes, 
tratamos de um funcionário que não 
vê a hora de ir embora”, explicou 
Carlos Júlio.  

“O grande problema é que, para 
boa parte, ‘como ninguém me manda 
embora, dane-se o resto’”, comentou. 

“E aí voltamos na questão: ‘Você 
acha que está aqui de passagem? O 
quanto seu trabalho é missionário? 
Quanto te envolve?’”.

Segundo ele, todas as ferramentas 
da iniciativa privada são aplicáveis à 
gestão pública. “Talvez, o que preci-
samos resolver é como a meritocracia 
poderia apoiar quem tem a missão de 
servir. E mais, penalizar quem não 
está envolvido. Não posso jogar com 
uma pessoa que não joga pelo time. 
É como um time de futebol.” 

“ChEfE no 
hoME offiCE 
é A MEtA”, Diz 
Juiz fEDErAl 



Marc Tawil aborda mudanças 
e necessidades do “novo 
normal” que já chegou

“Neste momento, chegamos ao ‘novo normal’. 
Isso indica que chegamos ao momento que to-
dos esperavam: transitório, mas que dita mode-
los de comportamento. A crise já se estende por 
três grandes áreas: físico, financeiro e mental. 
E pensar em uma crise grande, como a da Co-
vid, é entender que o problema que nos aflige é 
muito maior”, disse Marc Tawil, estrategista de 
comunicação para marcas, empresas e pessoas 
(Expojud - 22/06). 

Segundo ele, a sociedade quer se comunicar 
de forma cada vez mais simples. E o Judiciário, 
inserido nessa sociedade, precisa seguir a mes-
ma linha. “Temos que perder um pouco do eco-
nomês, do juridiquês, do jornalistês, para nos 
comunicar com as pessoas”, brincou.

Ele abordou mudanças que vêm acontecen-
do e que devem ser consideradas. “Estamos 
mais exigentes, mais voltados para a família e 
mais questionadores. No pós-pandemia, osten-

tar, consumir por consumir vai ficar para trás. 
Vamos querer que os influenciadores expliquem 
porque estão agindo de determinada forma.” 

O excesso de informação também foi ava-
liado. “Nos encontramos menos e vivemos mais 
experiências digitais. Estamos enfrentando 
excesso de informação, o que abala nossa saú-
de emocional. Nossa rotina diária está afetada 
também. Trabalhamos de casa, ou seja, dormi-
mos no trabalho. Tudo isso transforma medo e 
incerteza em revolução nos hábitos de consu-
mo, trazendo possibilidades de mudança para 
famílias, marcas e para o  Judiciário, que vai 
ficar mais célere, vai trabalhar a questão do re-
moto. Temos a oportunidade de preencher uma 
placa em branco e construir uma nova história.” 

O palestrante analisou que estamos nos en-
caminhando para uma sociedade 5.0, na qual  
sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão 
são fatores determinantes. “Queremos traba-
lhar para que a inclusão tenha menos vieses 
e para que as pessoas não sejam medidas por 
cor ou gênero. Queremos uma sociedade que 
permita um mundo mais limpo e mais quali-
dade de vida.”
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COmO SImpLIfICAR A COmUnICAÇÃO

6diCas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

É preciso comunicar para 
um mundo mudado. O que 
funcionou até março de 
2020 não funciona agora, 
pois as pessoas são 
outras. Para alguém vir 
falar comigo, preciso que 
a pessoa me acolha.

Para advogados, a 
recomendação é, na 
hora de mandar e-mail, 
colocar no alto o resumo, 
a conclusão do que está 
explicando.

Transmita positividade. 
Traga uma perspectiva 
otimista, de luz no fim do 
túnel. O mundo já está 
duro demais e há muitas 
decisões pesadas no 
Direito.

Abrace a rapidez, a 
clareza e a precisão. 
Respeite o tempo do 
outro.

seja crível: quando for 
postar algo, cheque se é 
verdade.

seja consistente e 
recorrente: não adianta 
voltar depois de quatro 
semanas. É preciso 
manutenção, repetição.

de tawiL para 
CoMuniCar de 
forMa siMpLes 

Com a SoCiEDaDE

https://www.youtube.com/watch?v=G77inZEfjTc&t=10543s


A chamada supercomunicação é uma das 
grandes mudanças que devem transformar a 
década, segundo Marc Tawil. “Se não souber 
comunicar, vai ficar para trás. Quantos exem-
plos não tivemos nessa pandemia de profis-
sionais de todas as áreas que se comunicaram 
muito, mas não tiveram empatia, acolhimen-
to, e deram dois tiros nos pés? Ou seja, hou-
ve perda não só no caixa, mas de autoridade 
dessas pessoas. Quem compreender e souber 
comunicar, não só vai falar a língua do mundo, 
mas vai gerar oportunidades para si”, explicou. 

Ele ressaltou o papel do posicionamento 
no momento de comunicar. “É importante 
fazer um trabalho proativo e mapear o públi-
co com o qual me relaciono. É saber que tipo 
de problema ou dor eu resolvo e qual o meu 
diferencial perante a concorrência.”

Outro ponto relevante é relacionado à re-
putação. “Preciso praticar o que eu posto. É 
isso que vai manter o que eu digo. E toda em-
presa, toda  instituição, é composta por mui-

tos CPFs para um CNPJ. É preciso entender 
qual o seu papel como cidadão e transpor isso 
para seu trabalho. É entender que todas as 
redes sociais são espaços públicos, as pessoas 
printam e, uma vez chegando no Whatsapp, 
nunca mais sai.”

Para Ana Cristina Rosa, 
assessora-chefe de 
comunicação no Conselho 
da Justiça Federal (CJF), 
que debateu com Tawil 
no Expojud, há duas 
formas de se comunicar 
no Judiciário atualmente: 
a formal, que é feita nos 
autos e é mais difícil 
para o cidadão comum; 
e a comunicação que é 
feita pelas assessorias de 
comunicação dos órgãos. 

“Houve um avanço 
significativo nessa área. 
Tenho vivenciado há 
quase duas décadas esse 
crescimento e percebo 
que há uma preocupação 
em prestar o serviço e se 
aproximar da sociedade 
para que o cidadão 
entenda mais seus 
direitos”, contou.  

Comunicar com empatia e 
acolhimento no novo contexto é 
essencial para não ficar para trás

COnfIRA pOnTOS ESSEnCIAIS DA duas Formas 
de comunicar 
no Judiciário
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supeRcomunicação

grandes
Mudanças

vEJA CONCEitOs  
QuE dEvEM 

trANsFOrMAr A 
próxiMA dÉCAdA 

sEguNdO MArC tAWil

Digitalização: 
em expansão 
na educação, 
documentação, 
compra e venda, 
comunicação, 
esporte, 
entretenimento e 
bancarização.

anywhere 
office: criação 
de coworkings 
perto de casa 
ou de squad 
offices, cédulas 
da empresa em 
coworkings no 
meio do caminho.

Diversidade 
intergeracional: 
muitas gerações 
diferentes 
trabalhando juntas 
e tornando-se cada 
vez menos distantes 
por conta da 
experiência digital.

Real skills: 
habilidades cada vez 
mais híbridas com 
melhor do “soft” e 
do “hard” e visão de 
que é possível ser 
flexível, gerir bem o 
tempo e entender de 
protocolos. 

Super- 
comunicação: 
é estar mais 
presente na vida 
das pessoas, 
acolher mais e 
passar bem a 
mensagem.

5

marc tawil
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“A nova economia vem da construção de 
dois grandes fatores. O primeiro é a glo-
balização e o segundo é a massificação da 
tecnologia.” Foi assim que Diego Barreto, 
CFO e VP de Estratégia do iFood, passou a 
trazer reflexões sobre a Nova Economia no 
Expojud (23/06). Ele, que é autor do livro 
“Nova Economia: entenda por que o perfil 
empreendedor está engolindo o empresá-
rio tradicional brasileiro”, debateu sobre o 
tema com Esdras Pinto, Juiz de Direito do 
Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR). 

Segundo Barreto, a Nova Economia 
é um processo que acontece no Brasil há 
15 anos. “Começa de forma pequena e vai 
ganhando relevância. Há 15 anos, ir para 
os Estados Unidos significaria três meses 
para tirar passaporte, conseguir visto e, ao 

chegar lá, deixar os pais desesperados por-
que não conseguiam falar com você. É um 
pequeno exemplo, mas muito simbólico 
para mostrar o efeito da globalização na 
sociedade brasileira”, disse. 

Na outra ponta, citou a massificação da 
tecnologia. “Por causa da globalização, as 
tecnologias disponíveis no mundo chegam 
ao Brasil com mais velocidade. Isso reduz 
o preço e permite ao brasileiro acessar tec-
nologias mais facilmente. A Inteligência
Artificial (IA), por exemplo, não existia no
Brasil 10 anos atrás, só no mundo.”

O palestrante explicou que a globaliza-
ção e a massificação de tecnologia permi-
tem a diferentes atores da sociedade uma 
revolução de demanda e comportamento. 
“O consumidor passa a ser mais exigente 

e ansioso de um dia para o outro. Passa 
a conviver muito mais com transparência. 
Há 15, 20 anos, se a pessoa tivesse grande 
necessidade de resolver problemas na es-
cola, procurasse o diretor e ele não desse 
ouvidos, ela voltava para casa. Hoje, entra 
no computador e coloca aquilo dentro da 
rede social para gerar certa mobilização.”

Nesse contexto, segundo Barreto, as 
gerações atuais passam a pensar e executar. 
“Essa atual geração chega fazendo. Com-
pra coisas no Mercado Livre, cria comu-
nidades, vende coisas pelo Instagram. Por 
meio do acesso à informação é possível 
descobrir um novo mundo e expressar voz 
e liderança. Um grande processo expõe o 
protagonismo em cada um dos brasilei-
ros”, avaliou.

novA 
EConoMiA: 

Diego Barreto, CFO 
e VP de Estratégia 
do iFood, levanta 
mudanças e demandas 
do mundo atual

A REvOLUçãO QUE vEM DA 
GLOBALIzAçãO E DA TECNOLOGIA

https://youtu.be/IN4bfVcpByw?t=963
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“Dá para lembrar de empresas que 
surgiram do nada há 30 anos? Que 
apareceram, cresceram, redesenharam 
cadeias de valor e fizeram uma completa 
rediscussão da forma como produto ou 
serviço é entregue no mercado? Hoje 

tem várias: 99, xP, iPhone, Nubank, 
iFood etc.”, lembrou Barreto.

Para ele, a massificação e a 
globalização da tecnologia permitem 
maior protagonismo. “Garotos e garotas 
com uma ideia pensam em tentar. E, com 

acesso a recursos, as empresas emergem. 
Ganha quem atende bem o consumidor. 
Hoje, com protagonismo, tudo é possível. 
O Whindersson Nunes, por exemplo, teria 
que estar na Globo para ser conhecido. 
Hoje não precisa disso.” 

Protagonismo no centro

direito na nova economia:

“O Direito é a tecnologia de relaciona-
mento social que foi se desenvolvendo ao 
longo da história, mas é ligado à forma 
de pensar de sua origem, vinculado à tec-
nologia de informação da época, que era 
a linguagem escrita”, argumentou o juiz 
Esdras Pinto.

Ele questionou Barreto sobre como é 
possível extrair possibilidade de mudan-
ça de mindset no Direito em uma nova 
sociedade digital para proporcionar me-
lhores benefícios na prática da Justiça no 
dia a dia. 

Barreto elencou alguns pontos para 
responder. Disse que, primeiramente, a 
universidade brasileira precisa assumir 
um papel nessa discussão. “Não dá mais 
para entrar e ficar só estudando Direito. 
Você, além de advogado, é gestor em al-
guns casos. E não estudamos gestão no 
Brasil”, afirmou.

Ele também acredita ser necessário 
mais conversas sobre o contexto atual. 
“E se entende o que é gestão e o que é 
contexto, o próximo passo é fazer coisas, 
testar caminhos. Se tem ferramentas de 
gestão que te permitem bons testes. É 

difícil, por exemplo, achar desenvolvedo-
res de TI em escritórios de advocacia.”

O palestrante ainda ressaltou a im-
portância da organização de uma base 
de dados. “É trabalhar de forma sistê-
mica. No momento em que embarca 
em digitalização e faz uso da tecnolo-
gia, você  passa a levar cidadania para as 
pessoas.”

A Nova Economia traz reflexos 
para o Estado também, 
ainda que, segundo Barreto, 
historicamente, ele sempre 
ande uma década atrás 
da iniciativa privada. “No 
Brasil, começamos a ver 
agora o processo efetivo da 
digitalização da jornada. Em 
10 anos, vimos a CNH digital 
e a carteira de trabalho 
digital. O mesmo Estado está, 
a partir do Banco Central 
(BC), criando uma revolução 
financeira, como PIx e Open 
Banking”, listou.

A digitalização também 
passa a permitir o uso 
organizado de dados. 
“Tinha antes, mas eram 
descentralizados. Agora passa 
a concentrar, organizar, o que 
permite gerar ferramentas para 
se olhar dados e trabalhá-los 
de forma poderosa.”

como ele se encaixa?
DIGITALIzAçãO 
DA JORNADA  
NO EsTADO

Diego Barreto
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Como o Judiciário lida com 
a inovação na educação? 
Para tratar do tema estiveram 
presentes José Faustino 
Macedo de souza Ferreira, 
Juiz de Direito do Tribunal 
de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) e coordenador do 
IDEIAs; e João Guilherme 
de Melo Peixoto, professor 
e pesquisador da UNICAP e 
Técnico Judiciário do TJPE.

Ferreira acredita que  
educação e inovação se 
retroalimentam. “Na Escola 
Judicial, instalamos um instituto 
de inovação com novas frentes. 
Resolvemos linkar inovação, 
educação, laboratório e cultura 
e fizemos um programa de 
formação de inovação dentro da 
escola”, contou.

Peixoto, por sua vez, 
explicou que, desde a fundação 
do IDEIAs, foram trabalhados 
conceitos do dialogismo 
e o desenvolvimento de 
metodologias ágeis a partir 
da construção de processos. 
“Tivemos um momento 
de trazer epistemologia e 
metodologia científica, de 
dizer que pesquisa não é só 
pesquisa, que é importante 
validar os protocolos e que dá 
para trazer essas temáticas 
para o poder Judiciário. É um 
eixo de extrema relevância 
para produzir inovação 
embasada que possa ser 
replicada”, disse. 

escola JudicialtEnDênCiAS E DESAfioS 
DA EDuCAção frEntE àS 
inovAçõES tECnolóGiCAS
Alexandre Assis, do Grupo Acton Head, cita mudanças 
de paradigma e demandas do mundo atual

“Com o ensino remoto, de uma hora para a 
outra, o professor precisou entrar no ambien-
te virtual para conduzir suas aulas e, pelo ins-
tinto natural, replicou inicialmente o modelo 
tradicional ao que estava acostumado, usando 
apps, simulando uma lousa eletrônica, usando 
Power Point e videoaulas. Só que o desafio de 
retenção do professor nesse momento é muito 
maior. Ele está dando aula e os alunos têm 
atrativos como games, Netflix e redes sociais 
no mesmo equipamento.” A contextualização 
é de Alexandre Assis, diretor de Negócios e 
Inovações do Grupo Acton Head de Educa-
ção e especialista em tecnologia educacional 
(Expojud - 24/06).

Ele acredita que a pandemia tem deixado 
legados importantes e que houve aceleração 
da cultura tecnológica, uma verdadeira quebra 
de paradigmas, já que o professor não nasceu 
nem se formou nesse mundo de tecnologia, 
ao contrário dos alunos. “O descompasso di-
minuiu e a resistência também. Apesar de re-
produzir o tradicional, o fato do professor ter 
que lidar com a tecnologia está diminuindo o 
distanciamento”, explicou. 

Para Assis, entretanto, os verdadeiros desa-
fios da educação continuam, como  tornar as 
aulas mais atrativas, apropriar-se de inovações 
tecnológicas e inseri-las, e preparar alunos 
para as demandas de presente e futuro. Ele 
citou o chamado “Life Long Learning” como 
algo que começa na escola e é cada vez mais 

essencial enquanto demanda real para o mun-
do do trabalho. 

“Mais do que tecnologia é preciso pensar 
em uma mudança de paradigma, pois o pro-
fessor deixa de ser um apresentador de conte-
údo para ser um mediador de aprendizagem. 
O aluno precisa deixar de ser passivo para ser 
coautor do seu próprio aprendizado. Ele pre-
cisa buscar soluções para desafios propostos, 
que é o mesmo contexto que terá no mundo 
do trabalho.” 

Assis citou o desenvolvimento de novas 
metodologias, dizendo que não necessaria-
mente será melhor que as que já existem. “As 
obras de Piaget, Paulo Freire, são muito váli-
das até hoje, especialmente para serem aplica-
das junto a inovações tecnológicas.”  

alexandre assis

https://www.youtube.com/watch?v=5NKMKGXCaWU&t=866s
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MetodoLogias e inovações 
Sala de aula 
invertida: 
o estudante deve
ter conhecimento
prévio do assunto
por meio de
pesquisas e
atividades e, depois,
essas pesquisas são
compartilhadas com
outros alunos.

Gamificação: 
o processo tem
a ver com o
engajamento
em games. Na
primeira base
se aprende
algo básico e
os obstáculos
aumentam aos
poucos.

Aprendizagem 
adaptativa: o uso da 
Inteligência Artificial 
(iA) é uma das questões 
mais promissoras 
e desafiadoras. Os 
algoritmos avaliam 
testes de diversas formas 
de aprendizagem para 
identificar a melhor forma 
de cada aluno aprender.

Aprendizagem 
imersiva: vem para 
viabilizar coisas que 
eram inviáveis antes ou 
para baixar custos. por 
exemplo, há um museu 
espacial americano que 
oferece um ônibus que 
leva os alunos para 
um passeio imersivo e 
virtual em Marte. 

learning 
by doing: 
aprendizagem 
baseada em 
projetos e com 
tecnologias 
associadas, 
como robótica 
educacional e 
iot (internet 
das Coisas).

Ensino 
híbrido: 
é pensado 
o que se
faz melhor
presencial-
mente e o
que se faz
melhor à
distância.

Em sua participação no Expojud (24/06), 
Alexandre Assis também tratou dos de-
safios da educação inclusiva, área na qual 
atua há 3,5 anos. “É preciso formar crian-
ças com deficiência na escola para que 
estejam preparadas para o mercado de 
trabalho”, disse, explicando que há muitas 
demandas a serem solucionadas. “Precisa-
mos desenvolver programas de educação 
especial, não apenas produtos assistidos.” 

O especialista citou o programa educa-
cional TiX Letramento, do grupo Acton, 
e mostrou exemplos de como a tecnolo-
gia pode auxiliar a educar portadores de 
deficiência, como o uso de um teclado 
com modelo de funcionalidade de cli-

ques duplos. “Tem dispositivos, inclusive, 
que captam o piscar dos olhos”, contou. 
Apesar do público-alvo ser alunos com 
deficiência, é preciso formar e capacitar 
professores para que façam uso dessas tec-
nologias junto com os alunos.

Entre os desafios da educação espe-
cial inclusiva, Assis citou a acessibilidade 
às tecnologias assistidas, a aprendizagem 
por meio de trabalho de desenvolvimento 
cognitivo, o diagnóstico clínico e a avalia-
ção, além do mercado de trabalho.

Em resposta a uma indagação de Pei-
xoto, Assis disse acreditar que o ecossis-
tema de Justiça poderia vir a ter um papel 
de protagonista na área. “Não tenho fór-

mula, mas tenho visto coisas nesse sen-
tido, como o trabalho de formação que 
o Ministério Público do Espírito Santo
(MPES) está desenvolvendo para capa-
citar pessoas. As cotas existem, mas os
processos acontecem porque as empresas
recorrem dizendo que não tem gente para
contratar”, destacou.

“Um avanço, que não sei se é possível, é 
antecipar o problema. Se as empresas não 
cumprem metas porque não tem gente 
especializada, por que é preciso chegar a 
um processo e esperar anos em vez de se 
colocar dinheiro em projetos como esse? 
Não sei se isso é possível, mas é minha 
percepção.” 

Questões 
abrangem desde 
acessibilidade 
às tecnologias 
até o mercado 
de trabalho

OS DESAfIOS DA EDUCAÇÃO ESpECIAL InCLUSIVA
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MoonsHoT:

Você já ouviu falar em moonshot, o famoso “tiro 
nas estrelas”, o grande objetivo que todos te-
mos? Essa foi a pergunta feita por Ana Virginia 
Carnaúba, head da Universidade Corporativa 
da Deloitte, em sua apresentação no Expojud 
(24/06). 

Ela lembrou que, muitas vezes, as pessoas fa-
zem um caminho profissional que se distancia 
do pessoal, algo que ocorreu com ela. “Mergu-
lhei no incômodo e entendi que tinha dois cha-
péus de trabalho. Um deles na área de financial 
advisor, muito técnica, meu mundo naqueles 15 
anos; e outro era o chapéu de educação, no qual 
atuava com muito prazer como facilitadora de 
treinamentos importantes na universidade cor-
porativa da Deloitte”, contou. 

O tal incômodo, segundo Ana, se tornou 
uma belíssima oportunidade, levando-a a tra-
balhar com educação no mundo corporativo. 
“Acredito que somos capazes de transfor-
mar empresas que adoecem em empresas que 
curam. Não sei que cargos e ocupações vocês 
têm, mas grande parcela das pessoas aqui pode 
estar sofrendo desconforto”, disse, explicando 
que muitas vezes um cami-
nho profissional que 
não agrada é man-
tido porque são 
anos de experi-

ência e capacitação, referências etc. “E dentro 
dessa teia de sedução, de posicionamento se-
guro, por vezes grita lá dentro a falta de alinha-
mento com o propósito.”

Ana contou que há grandes preocupações na 
Deloitte com relação ao futuro das pessoas e 
empresas. “Todo nosso capital chama-se gente. 
Como seremos relevantes ou nos manteremos 
relevantes profissionalmente para os próximos 
passos?”, perguntou.

Ela citou que há pesquisas que mostram 
que, para os millennials, um lugar bom para se 
trabalhar precisa trazer os mesmos valores nos 
quais acreditam. Ou seja, valores de susten-
tabilidade do planeta e de flexibilidade, entre 
outros. “Dentro desses elementos, que parecem 
romantizados, penso que é para aí que o futuro 
das empresas está mirando, para pessoas de ver-
dade, pessoas que fazem coisas para a mesma 
direção em que estão andando.”  

TRANsFORMAR EMPREsAs QUE 
ADOECEM EM EMPREsAs QUE CURAM 
Ana Virginia Carnaúba, da Deloitte, traz reflexões sobre Propósito Massivo Transformador

https://www.youtube.com/watch?v=xs66chH06-0&t=6383s
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O que será do home office e como 
transformar o ambiente das empresas?

o que faz 
sentido 
para você?
“Um contexto 
profissional 
desconectado de 
propósito faz com 
que a pessoa se 
torne um executor 
de tarefas e hábitos 
de repetição”, disse 
Ana virgínia. “Minha 
provocação também 
é sobre tecnologia, 
mas a mais avançada 
de todas, a humana, a 
que a IA (Inteligência 
Artificial) tenta copiar, 
a que o algoritmo 
tenta acelerar. Mas no 
fundo é a que é capaz 
de girar todas as 
nossas decisões.  
O que faz sentido para 
você e não para a 
escolha que você fez 
lá atrás?” 

segundo ela, a 
robotização pode 
ajudar em tarefas 
repetitivas e pouco 
criativas. “Então, por 
que não abraçá-la? 
Porque aí vou deixar 
o ser humano para
o que faz melhor: a
capacidade de sentir.
vou proporcionar a
criação de times,
equipes, empresas
que sabem fazer o
extraordinário, pois
o ordinário já estará
sendo feito.”

PERguntaS E RESPoStaS 
PaRa ana viRgínia

A minha pergunta é: o quanto você está disposto 
a isso? Pois uma cultura empresarial pressupõe 
muita disposição porque é um contexto em que 
há mais gente, não sou eu ou você. O quanto 
você está disposto em um ambiente que não lhe 
completa? Geralmente, tenho dias de fricção 
eterna quando acontece isso porque minha 
forma de agir e pensar não estão ali e vice-versa, 

e demandará muito esforço. É muito sobre a re-
sistência de cada um, mas talvez também precise 
saber que sairá um pouco chamuscado, porque 
aliados serão poucos. Toda vez que nos estende-
mos em um lugar por causa de reputação, salário 
e estrutura isso nos custa muito. Isso nos machu-
ca muito mais no dia a dia do que uma ruptura 
para a próxima jornada.  

No fundo, a cultura da empresa é viva e ela existe 
como existem os nossos sentimentos. Uma cultura 
empresarial precisa existir de verdade e não como 
algo do papel. O que vislumbramos é que a flexi-
bilidade é um dos componentes das empresas que 
estão mirando este futuro, pois nossas barreiras 
geográficas já estavam caindo e se ampliando em 
nossas conexões. As coisas essenciais continuarão 
sendo essenciais, mas como cultura tenho uma 
resposta que é: será que a empresa quer essa cultura 
ou só está reativa? Isso implica confiar no outro à 
distância, não precisar rastrear as tarefas do outro, 
delegar mais, confiar mais. Não posso abrir escri-
tórios virtuais por aí e não confiar em quem está 
do outro lado do mundo em outra tela. Se minha 
cultura está baseada no fato de que confio em você, 
isso vai funcionar. 

ana virgínia

1

2

Como você e a Deloitte 
enxergam a questão da cultura 
empresarial com o home office?

Como transformar o ambiente nas empresas se o 
propósito não for igual ao de quem trabalha nelas?
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Carmona acredita que marcas e 
empresas devem se entregar à 
relação com o cliente, baseando-
se na ideia de ajudá-lo, indo 
além do processo de venda. 
“Comece a resolver o problema 
dele. À medida que ele tiver 
aquilo funcionando, ele vai querer 
te devolver valor”, explicou. 

Futuros clientes também 
precisam ser tratados com 
carinho e atenção, recebendo 
valor, pois de uma grande 
quantidade de pessoas, algumas 
vão desejar retribuir. É isso que 
vai representar crescimento. “A 
comunicação, ainda que seja 
automatizada, é viva, é real, 
como se estivesse falando com 
seu amigo. Esse é um dos pontos 
que faz com que negócios digitais 
aconteçam de forma poderosa”, 
concluiu. 

entrega  
de valor

é A MElhor EStrAtéGiA
Diego Carmona, cofundador do leadlovers, explica 
como o amor pode aumentar a conexão entre as pessoas  

Diego Carmona, CVO e cofundador 
do leadlovers, plataforma referência 
brasileira em automação de Marketing 
Digital, sempre navegou nas águas da 
tecnologia e da prestação de serviços. 
Como empresário, ele precisou entender 
e descobrir como se conectar e envolver 
as pessoas em uma plataforma diferente: 
o mundo digital.

“Você precisa aprender rápido com
o mercado, conversando com as pesso-
as, mas tem um gap de como fazer isso.
A gente fica atrás da tela e não quer
nem aparecer, a gente quer fazer as coi-
sas acontecerem atrás de uma marca,
de uma empresa”, avaliou no Expojud
(24/06). 

Isso pode não trazer bons resultados 
e a explicação, na experiência de Car-
mona, está na ausência do elemento 
humano no processo. As redes sociais, 
por exemplo, servem para facilitar a in-
teração entre as pessoas. Quando uma 
marca invade a conversa, pode ser re-
jeitada porque o indivíduo sabe que ela 
está ali para vender e não socializar. 

Em busca de engajamento
Mas então, como impulsionar uma em-
presa? Para o palestrante, é preciso, antes 
de tudo, se mostrar como a pessoa real que 
comanda o negócio. No caso da leadlo-
vers, a marca até foi criada inicialmente, 
mas o jeito de escalar e crescer considerou 
um ponto importante: o amor. “Meu po-
sicionamento, a partir da visão de entrega 
de valor, faz com que as pessoas reconhe-
çam e comecem a se conectar.”

Para o palestrante, o caminho do su-
cesso de marcas, empresas e organizações 
demanda a criação de um vínculo de re-
lacionamento - daí a relevância do amor. 
É dessa forma que, para Carmona, você 
consegue realizar essa entrega de valor. 

Na prática, isso significa buscar uma lin-
guagem mais pessoal e próxima, além de 
atrair as pessoas sob a perspectiva de ajudar 
ou ensinar alguma coisa, ou seja, oferecendo 
um benefício. “Isso é entregar valor para ela 
começar a te conhecer. Educar sobre o que 
você tem de valor. Depois dessa conexão, 
você vai conseguir gerar a venda. Ame seu 
cliente e o seu amor será correspondido.”  

o AMor

https://www.youtube.com/watch?v=xs66chH06-0&t=11293s
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Diego Carmona

Depois da apresentação de Diego 
Carmona, se juntaram a ele para um 
bate-papo a conselheira do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) Maria Tereza 
Uille Gomes, professora do mestrado em 
Direito na Universidade Positivo, e Vladia 
Pompeu, adjunta do advogado geral da 
União (AGU) e mestre em Direito e 
Políticas Públicas e Direitos Humanos.

Maria Tereza trouxe para o debate a vi-
são do setor público, onde nem sempre as 
pessoas têm liberdade, espaço ou motiva-
ção para criar. No CNJ, em seu mandato, 
uma estratégia de engajamento foi a ins-
tituição, no Judiciário, da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas, com 17 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 

A proposta ganhou vida em um am-
biente novo, receptivo, de sensibilidade e 
amor, o laboratório de inovação em São 
Paulo. “Imaginei que ali seria possível 
plantar a semente e ela daria certo.” Era 
um ambiente horizontal, criativo, aber-
to. A iniciativa rendeu frutos e hoje já 
são quase 30 laboratórios como esse no 
país. “E aprovamos uma resolução para 
que cada um dos 91 tribunais tenha um 
laboratório de inovação em 90 dias. Eles 

As pEssOAs dEvEM EstAr NO

O amor, a comunicação 
e o atendimento 
humanizado são 
essenciais para as 
relações de negócio

CEntro Do PAlCo

podem trazer inovações tecnológicas ou 
não, mas o que impulsiona a Inteligência 
Artificial é a inteligência humana. É im-
portante que isso esteja presente nas insti-
tuições de Justiça”, destacou. 

mais amor no Direito
Vladia analisou como o amor está presen-
te na AGU, pensando que hoje as pessoas 
buscam cada vez mais uma entrega de va-
lor e o mundo digital exige a humanização 
das relações. “Isso me trouxe um resgate 
da atuação da AGU e uma nova visão so-
bre o que tem feito no dia a dia”, disse.

Para ela, o amor, no órgão, parte da ne-

cessidade de empatia, comunicação mais 
clara e fortalecimento do relacionamento 
com o corpo técnico. “No ambiente pú-
blico, especialmente na advocacia pública, 
não temos clareza na conquista do cliente, 
não temos um cliente, mas toda a socieda-
de esperando por uma atuação mais proa-
tiva e diligente.” 

“Advogado não é treinado a gerir ou li-
dar com pessoas, aprendemos isso no dia a 
dia”, brincou. A humanização no setor se 
impulsiona ainda mais com o Visual Law, 
que possibilita um Direito mais simplifi-
cado e visualmente factível, ou seja, mais 
humano e próximo do cidadão. 
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