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RESUMO 
 

A vida não é justa? Esse é o título do primeiro livro, lançado em 2012, por Andréa Maciel 
Pachá – mãe, escritora, primeira mulher a ocupar a vaga de conselheira destinada a magistrados 
estaduais, no Conselho Nacional de Justiça, no biênio de 2007-2009, e, atualmente, juíza da 4ª 
Vara de Órfãos e Sucessões e Ouvidora Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro –, sujeita 
desta pesquisa. Esta dissertação procura compreender, através da sua trajetória de vida, 
lançando mão da história oral enquanto metodologia, aspectos significativos para entender os 
espaços de poder e decisão que exigem critérios políticos de indicação, dentro do Poder 
Judiciário, em especial o CNJ, e a exclusão das mulheres da vida pública. Discute-se neste 
sentido, tendo como enfoque a participação feminina, a opacidade democrática do CNJ e do 
Judiciário. O trabalho procura compreender se estariam mulheres e homens tendo um 
tratamento equânime no acesso aos altos cargos do Judiciário. Além disso, procura estabelecer 
uma relação entre a trajetória de uma mulher que chegou até a cúpula do Poder Judiciário e sua 
influência nas políticas judiciárias propostas. E também qual seria sua correspondência com 
as com demandas feministas. Por fim aponta para as ondas do feminismo argumentando como 
os movimentos de luta e conquistas por direitos são oscilantes e não-lineares, possuindo 
histórias próprias em cada contexto histórico e cultural.  
 
Palavras-chaves: Andréa Pachá, História oral de vida, magistradas na cúpula do Poder 
Judiciário, pautas feministas.  
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ABSTRACT 
 
Isn’t life fair? This is the title of the first book, launched in 2012, by Andréa Maciel Pachá - 
mother, writer, first woman to fill the vacancy of counselor for state magistrates, in the National 
Council of Justice, in the 2007-2009 biennium, and currently, Judge of the 4th Court of Orphans 
and Succession and General Ombudsman of the Court of Justice of Rio de Janeiro -, subject of 
this research. This thesis tries to understand, through get life trajectory, using oral history as 
methodology, significant aspects to understand the spaces of power and decision that require 
political criteria of indication, within the Judiciary, especially the CNJ, and the exclusion of 
women in public life. In this sense, the focus is on female participation, the democratic opacity 
of the CNJ and the Judiciary. The paper seeks to understand whether women and men are treated 
equally in access to senior positions in the judiciary. In addition, it seeks to establish a 
relationship between the trajectory of a woman who has reached the top of the Judiciary and its 
influence on the proposed judicial policies. And also what would be their correspondence with 
those with feminist demands. Finally, it points to the waves of feminism, arguing how the 
struggle movements and rights conquests are oscillating and non-linear, having histories of their 
own in each historical and cultural context. 
 
Key words: Andréa Pachá, Oral history of life, magistrates at the Judiciary power summit, 
feminist guidelines. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida não é justa? Esse é o título do primeiro livro, lançado em 2012, por Andréa 

Maciel Pachá – mãe, escritora, primeira mulher a ocupar a vaga de conselheira destinada 

a magistrados estaduais, no Conselho Nacional de Justiça, no biênio de 2007-2009, e, 

atualmente, juíza da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões e Ouvidora Geral do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro –, sujeita desta pesquisa.1 Tal título também encampa o letreiro 

deste trabalho, pois, através de uma licença poética resume a temática a ser explorada: 

seria a vida das mulheres magistradas, que encampam(aram) os altos cargos de poder, 

justa? Em outros termos, estariam mulheres e homens tendo um tratamento equânime no 

acesso aos altos cargos do Judiciário? Além disso, qual relação é possível estabelecer 

entre a trajetória de uma mulher que chegou até a cúpula do Poder Judiciário e sua 

influencia nas políticas judiciárias propostas? Seriam tais pautas correspondentes as 

demandas feministas? 

Apesar da trajetória das juízas pioneiras ter se iniciado por volta da década de 50, 

o processo de feminização das profissões jurídicas, como a magistratura, começou a se 

intensificar a partir da década de 90, ganhando maior relevância na virada do século.2 Se 

em 1993 as mulheres representavam cerca 22,5% dos magistrados, em 2004 este número 

saltou para 34,4% e, atualmente, expandiu cerca de 4%.3  

Ocorre que, na carreira da magistratura, quanto maior for o cargo e/ou função, 

menor será a quantidade de mulheres (e negros). De acordo com o Censo do Poder 

Judiciário4 de 2014, as mulheres ocupam 18,18% das vagas no Supremo Tribunal Federal; 

15,54% das vagas de ministras nos Tribunais Superiores; e, 21,5% das vagas no 

desembargo.5  

                                                
1 A razão para identificar Andréa Pachá como sujeita da pesquisa se deve ao fato dela representar o assunto 
principal desta, ou seja, o objeto da pesquisa. Contudo, como seria inadequado chamar um indivíduo de 
objeto, devido a conotação negativa (“coisa”) que poderia ser atribuída ao termo, optei por chamá-la de 
sujeita da pesquisa.  
2 BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Elas chegaram para ficar. Difusão de Ideias. Fundação Carlos 
Chagas, São Paulo, 2007; BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo e diferença de gênero na 
magistratura paulista. Civitas, v. 10, p, 270-292. 2010; SABADELL, Ana Lúcia. Manual de Sociologia 
Jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
3 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Censo do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2014. 
4 Op. Cit. 
5 Desembargo é onde atuam os desembargadores que na tradição judicial de origem portuguesa são os juízes 
que tem competência para revisar decisões dos juízes de primeiro grau, isto é, atuam na segunda instância. 
No Brasil, portanto, aqueles que integram os tribunais de justiça estaduais e distrital, os cinco tribunais 
regionais federais e todos os tribunais regionais do trabalho. 
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Recentemente, no dia 04 de setembro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a resolução n.o 255, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação 

Feminina no Poder judiciário, objetivando que todos os ramos e unidades do Poder 

Judiciário apliquem medidas tendentes a assegurar igualdade de gênero no ambiente 

institucional, bem como sejam propostas diretrizes e mecanismos que orientem os órgãos 

judiciais a incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, 

em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. Para que haja a 

efetivação da resolução citada, no mesmo dia foi instituída a Portaria n.o 66, que 

estabeleceu um Grupo de Trabalho com foco na elaboração de estudos, análise de 

cenários, eventos de capacitação e diálogo com os Tribunais.6  

No mesmo mês foi publicado o Perfil Sociodemográfico dos Magistrados 

Brasileiros, que identificou que os magistrados do nosso país são em sua grande maioria 

homens, brancos, casados, católicos e pais. As mulheres representam 38% dos juízes, 

sendo a Justiça do Trabalho o segmento em que elas mais estão presentes (47%), seguido 

pela justiça estadual (36%) e por fim pela federal (32%). A maior parte dos magistrados 

é casado ou possui união estável (80%), sendo o percentual dos homens (86%) maior do 

que o das mulheres (72%). A maioria possui filhos (78%) e o percentual das mulheres 

(74%) é menor do que o dos homens (81%). No que tange ao perfil étnico-racial, a maioria 

se declara branca (80,3%), 18,1% se declara negra (16,5% pardos e 1,6% pretos) e 1,6% 

é de origem asiática (amarelo). A diversidade étnico-racial é um pouco maior na Justiça 

do Trabalho (19% das juízas são negras e 21% dos juízes são negros) em comparação às 

Justiças Estadual (que possui 16% de juízas negras e 19% de juízes negros) e Federal 

(12% de juízas negras e 18% de juízes negros), bem como entre os homens, se comparado 

com as mulheres. Por fim, outro dado relevante é o de que a maior parte dos magistrados 

advém dos estratos sociais mais altos, sendo que o pai de 51% dos magistrados dispõe de 

ensino superior completo ou de formação maior, já a mãe de 42% possui a mesma faixa 

de escolaridade.7 

 Apesar dos dados apontarem para discrepâncias de gênero (e étnico-raciais) na 

carreira de magistrado, já que o número de mulheres (e negros) é bem menor que o de 

homens (e brancos), sendo que a quantidade diminui consideravelmente quanto maior for 

                                                
6 SCIAMMARELLA, Ana Paula; ROYER, Nathalya. Moça jovem e talentosa também pode ser juíza: 
reflexões sobre gênero e magistratura no Estado do Rio de Janeiro. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 
2018, Caxambu/MG. Anais do 42o Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018, p. 2. 
7 Op. Cit., p. 2-3. 
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o cargo/função – ou seja, como se fosse uma casa piramidal8, na qual as mulheres (e os 

negros) entram na base da carreira, contudo, esta proporção se afunila até o topo da 

pirâmide –, existe uma ilusão de igualdade de oportunidade na profissão – inclusive por 

parte das magistradas –, o que impede de enxergar as barreiras para a progressão das 

mulheres (e dos negros) – teto de vidro9 – no Poder Judiciário, dificultando o acesso 

destas às posições de prestígio e/ou poder, causando assim uma masculinização (e um 

branqueamento) do comando e a feminização (e a negralização) da subalternidade. Essas 

disparidades entre homens e mulheres (e entre brancos e não brancos) no interior da 

carreira estariam relacionadas com distintos critérios para o ingresso e para a promoção 

na magistratura, uma vez que o primeiro (entrada na carreira) se dá através de concurso 

público de provas e títulos, já o segundo (promoção dentro da carreira) por antiguidade e 

merecimento. Além dos obstáculos existentes para a promoção das juízas (e dos negros) 

ao desembargo, quando os critérios para assumir determinados cargos no Poder Judiciário 

são políticos, ou seja, de livre nomeação, como é o caso da indicação dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal pelo chefe do executivo, por exemplo, o número de mulheres 

(e de negros) diminui ainda mais.  

Nesse sentido, quando pensamos em mais mulheres ocupando os altos cargos do 

Poder Judiciário, especialmente os cargos por indicação, como o Conselho Nacional de 

Justiça (que atualmente é composto por 26,6% de mulheres), por exemplo, que das quinze 

vagas destinadas aos conselheiros possui nove vinculadas à carreira da magistratura, que 

tipo de mulheres esperamos que ocupem esse espaço para que o judiciário seja mais 

representativo, plural e democrático?   

Visando compreender quais os impactos da baixa representatividade feminina nos 

altos cargos do Poder Judiciário, especialmente no Conselho Nacional de Justiça, e que 

tipo de mulheres necessitamos em tais espaços, utilizei da história oral enquanto 

metodologia, para tanto, realizei duas entrevistas com Andréa Pachá, além de lançar mão 

de mais duas entrevistas efetuadas por pesquisadores distintos. Partindo destas entrevistas 

foi possível tecer reflexões acerca das circunstâncias comuns aos grupos com os quais ela 

se identifica: minoria de mulheres na cúpula do judiciário brasileiro, juízas estaduais e 

                                                
8 Este conceito será oportunamente desenvolvido no capítulo II. 
9 O fenômeno intitulado de telhado ou teto de vidro – que será devidamente discutido no capítulo II –, 
começou a ser estudado no final dos anos 80, com o objetivo de compreender os obstáculos que dificultam 
a ascensão das mulheres aos cargos de comando.  STEIL, Andrea Valéria. Organizações, gênero e posição 
hierárquica - compreendendo o fenômeno do teto de vidro. Revista de Administração, v. 32, n.o 3, p. 62-
69, 1997. 
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mães. Neste sentido, da sua história de vida resgatam-se aspectos significativos para 

entendermos os espaços de poder e decisão, dentro do Poder Judiciário, cujos integrantes 

são escolhidos por critérios políticos de indicação e a exclusão das mulheres da vida 

pública. É nessa linha que o presente estudo se desenvolverá, para tanto:  

No Capítulo I, intitulado Experiência e Memória, abordarei os caminhos da 

narrativa ou história do projeto, para explicar como foi possível chegar ao tema 

pesquisado. Em seguida, a História Oral de Vida, metodologia utilizada, é apresentada 

com reflexões sobre as entrevistas efetuadas. Ao final deste primeiro capítulo, o foco é a 

trajetória de Andréa Maciel Pachá até o Conselho Nacional de Justiça.  

Dessa forma, será possível conhecer melhor Andréa Pachá, sujeita da pesquisa, 

através de aspectos relevantes sobre a sua vida pública e privada, que vão desde questões 

como sua infância e adolescência em Petrópolis, sua formação escolar e universitária, o 

início da tradição familiar no mundo jurídico com seu pai, sua experiência como juíza, as 

implicações do trabalho na vida afetiva, sua trajetória dentro dos movimentos associativos 

e sociais, casamento e filhos, até como foi sua passagem no Conselho Nacional de Justiça 

e quais os projetos para o futuro.  

 No Capítulo II, denominado Da magistratura até o Conselho Nacional de Justiça: 

um olhar sobre as mulheres na cúpula do judiciário brasileiro, debater-se-á o fenômeno 

da femininização da magistratura, mais notado nos anos 2000, que permitiu a entrada de 

mais mulheres na carreira. Contudo, a feminização da magistratura pode ser comparada 

a uma casa piramidal, como já citado, uma vez que as mulheres conseguem adentrar nos 

níveis inferiores da carreira, mas no topo a sua chegada é mais escassa e barrada pelo 

telhado de vido. Esta segregação hierárquica de gênero (e étnico-racial), conhecida como 

teto de vidro, revela uma masculinização/branqueamento do comando e a 

feminização/negralização da subalternidade. 

 Posteriormente, foquei o Conselho Nacional de Justiça, órgão de governança do 

Poder Judiciário, instituído através da Emenda Constitucional n.o 45/2004, no qual 

Andréa Pachá ocupou a vaga de conselheira destinada a magistrados estaduais, durante o 

biênio de 2007-2009. Órgão que, desde a sua criação, em 2005, contou com apenas 

dezessete conselheiras, entre os 95 que passaram pelo colegiado. Assim, abordei 

brevemente a composição do CNJ, os critérios de indicação de cada conselheiro, como as 

pautas que viram políticas judiciárias são propostas, entre outros. No fim do segundo 

capítulo será debatido qual tipo de representatividade seria importante para que as 

agendas feministas virassem políticas judiciárias.  



 

  19 
 

Por fim, no Capítulo III, nominado Feminismos e Histórias: estágios incompletos 

e não lineares nas pautas e nas conquistas de direitos, as quatro ondas feministas e suas 

pautas são apresentadas, no intuito de tecer uma conexão destas com as agendas 

levantadas por Andréa Pachá, principalmente no período que esteve no Conselho 

Nacional de Justiça. Para que assim, partindo da história de Andréa e das agendas por ela 

levantadas, seja possível compreender aspectos relevantes no que tange espaços de poder 

e decisão, que excluem as mulheres (e os não brancos) da vida pública. 
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CAPÍTULO 1 

EXPERIÊNCIA E MEMÓRIA 

 

 Ao contar a história de um projeto é fundamental, principalmente dentro da 

história oral, traçar uma trajetória de como foi possível chegar ao tema da pesquisa. Os 

caminhos trilhados até a seleção do tema perpassam por escolhas, muitas vezes ligadas 

às questões pessoais, experiências, oportunidades, causalidades e até mesmo sorte. 

Através da explicação de onde se fala e da justificativa do campo de atuação é possível 

estabelecer um fio de coerência entre o pesquisador e o seu sujeito(a) da pesquisa. Como 

nos alerta Portelli10, o pesquisador que se utiliza da história oral não é apenas um 

mediador entre o narrador e os leitores, mas é também um protagonista, que não 

desaparece enquanto indivíduo e está envolvido subjetivamente na história que está 

escrevendo.  

 

1.1. OS CAMINHOS DA NARRATIVA OU HISTÓRIA DO PROJETO 

 

1.1.1. A vida é a arte do encontro: um pouco sobre os caminhos percorridos 

 

 Cheguei a Niterói (RJ), em meados de fevereiro de 2015, para prestar a seleção 

do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD), vinculado a 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Mesmo não tendo passado na primeira seleção, 

escolhi ficar na cidade, já que esse era o programa que tinha escolhido para realizar o 

mestrado. Tinha acabado de me graduar em direito, pela Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), e buscava discussões críticas e interdisciplinares, que ultrapassassem as 

fronteiras do ensino jurídico tradicional, extremamente dogmático e engessado. Portanto, 

o PPGSD parecia o lugar mais adequado para o tipo de pesquisa que estava disposta a 

tornar real.   

Sair de Maringá (PR), cidade que nasci, “sem dinheiro no banco, sem parentes 

importantes e vindo do interior”11 – como diria o saudoso Belchior –, foi  um ato que 

                                                
10 PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. Projeto História. São Paulo, n.o 14, fev. 
1997. 
11 Não foi por acaso que resolvi escrever o texto de maneira informal, contendo pequenos fragmentos de 
músicas e poemas. Justifico: A sujeita da pesquisa, além de exercer uma profissão jurídica, sempre teve um 
lado artístico bem aguçado, conforme será demonstrado adiante. Portanto, se estou contando a história de 
uma mulher que demonstra que a arte e o direito possuem conexões, optei por evidenciar tais ligações em 



 

  21 
 

exigiu coragem e um certo desapego, pois, antes de me formar tinha recebido uma 

proposta para advogar em um escritório, na área trabalhista (com a qual tenho mais 

afinidade). Sabia que se ficasse na minha zona de conforto, seria muito mais difícil me 

desvencilhar daquela realidade para seguir carreira acadêmica e ser discente em um 

programa fora do meu estado de origem. Então, inspirei o Incenso fosse música, do 

Leminski – “isso de querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além” –, 

expirei meus medos e angústias e lá fui eu... procurar um local para fixar residência em 

Niterói, me habilitar na OAB-RJ e encontrar um escritório para advogar.12   

Em dois meses consegui me organizar, acabei encontrando um escritório 

trabalhista que me abriu as portas e comecei a fazer uma especialização em direito do 

trabalho. Assim, um ano se passou e na seleção de 2016 consegui entrar no mestrado, na 

linha de relações de trabalho, direitos sociais e instituições. A proposta de projeto 

submetida para a seleção objetivava inicialmente, realizar um estudo de caso sobre as 

configurações da divisão sexual do trabalho, no ramo da construção civil, na cidade do 

Rio de Janeiro.  

O interesse pelo tema divisão sexual do trabalho surgiu após alguns e-mails 

trocados com a professora Dra. Carla Appolinário de Castro, que é docente do PPGSD. 

Nos e-mails narrava o meu interesse em trabalhar com gênero e relações de trabalho, 

porque durante a graduação tinha militado em prol dos direitos das mulheres e também 

estava envolvida com o mundo do trabalho devido o estágio realizado no TRT. Assim, 

ela gentilmente me forneceu uma vasta bibliografia sobre sociologia do trabalho, 

contendo autoras como: Helena Hirata, Heleieth Saffioti, Danièle Kergoat, etc.  

A ideia de trabalhar com pesquisa empírica no ramo da construção civil surgiu de 

conversas informais com amigos engenheiros, que narravam as desigualdades e 

discriminações que as suas colegas sofriam no exercício da profissão. Após algumas 

pesquisas sobre o tema, acabei conhecendo o Projeto Social, da engenheira civil Deise 

Gravina, intitulado Mão na Massa, destinado à capacitação de mulheres de baixa renda, 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, para que atuem em profissões ligadas à construção 

civil, como por exemplo: pedreira, azulejista, etc.  

                                                
meu texto. A informalidade está vinculada à questão da oralidade, presente no método de história oral, 
escolhido para o trabalho. De um modo bem simplificado, tal método pode ser compreendido como a 
transmissão oral do conhecimento, armazenados na memória humana, através de entrevistas executadas 
pelo pesquisador.  
12 Fiquei vinculada ao escritório, em questão, até passar na seleção do PPGSD em 2016, quando o deixei 
para me dedicar integralmente ao mestrado. 
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Considerando a crescente participação das mulheres em setores majoritariamente 

masculinos, como é o caso da construção civil13, tanto nas profissões que exigem nível 

superior (engenharia, arquitetura), como nos ofícios que não necessitam (exemplos: 

azulejista, pedreira/o, rebocador/a, ceramista), buscava compreender e descrever as 

tendências de mutações nos contornos da divisão sexual do trabalho e as implicações para 

essas trabalhadoras, contribuindo assim, para uma reflexão acerca das relações de gênero, 

mulheres e feminismos.    

Após o cumprimento obrigatório das disciplinas presentes na grade curricular do 

programa, um ano se passou sem que houvesse muito avanço na pesquisa empírica, 

fluindo apenas a pesquisa bibliográfica. Já no final do primeiro ano do mestrado, após 

muitas incertezas sobre continuar na cidade de Niterói, uma vez que não possuo bolsa, 

houve uma conversa com o meu orientador, Prof. Dr. Roberto Fragale Filho, na qual 

decidimos que seria melhor trocar o objeto de estudo, para que houvesse uma 

aproximação do projeto coordenado por ele sobre estudos judiciais e magistratura.  

O projeto citado objetiva compreender melhor como no Poder Judiciário ocorrem 

as políticas entre grupos de juristas influentes, que desembocam na formação de alianças 

e disputas de espaços, cargos ou poder dentro da administração do sistema. Este conta 

com a participação da doutoranda Ana Paula Sciammarella, que pesquisa mulheres na 

cúpula do judiciário do Rio de Janeiro, com foco nas magistradas que estão aposentadas; 

e, também conta com a participação da mestranda Adriana Avelar, que pesquisa as 

configurações raciais da magistratura brasileira, de modo a buscar uma reflexão sobre a 

ocupação desse espaço pelos(as) negros(as), bem como analisar se existe (ou não) uma 

identidade negra constituída entre as(os) juízas(es) negros brasileiros.  

Como Ana Paula Sciammarella foca nas magistradas aposentadas do judiciário 

carioca, a ideia inicial foi pesquisar o contraponto, ou seja, as mulheres cariocas que não 

se aposentaram e estão inseridas no contexto da cúpula do judiciário. Então, como havia 

o contato pré-estabelecido de membros do grupo com a primeira juíza estadual que fez 

parte do Conselho Nacional de Justiça, uma das primeiras mulheres a fazer parte do 

                                                
13 Em pouco mais de dez anos o número de vagas ocupadas por mulheres no ramo da construção civil 
triplicou. “Do ano de 2000 a 2013, pouco mais de uma década é possível verificar a evolução do emprego 
feminino na construção civil. Como comprovam os dados do MTE, RAIS, CBIC: 83,000 em 2000, 137,969 
em 2008, 240,945 em 2011 e 276,588 em 2013. Estes dados demonstram um deslocamento das mulheres 
para este setor de modo constante e significativo”. JORGE, Maria Aparecida S. S. Deslocamento do 
trabalho feminino e novos contornos da divisão sexual do trabalho na construção civil. Disponível 
em: http://abet2015.com.br/wp-content/uploads/2015/09/Maria-Aparecida-Sanches-S.-Jorge.pdf. Acesso 
em 02 de novembro de 2015. 
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órgão14  – que como já mencionei, desde a sua criação em 2005, contou com apenas 17 

conselheiras, entre os 95 que passaram pelo colegiado –, julgamos relevante e necessário 

compreender melhor a sua trajetória. 

A ideia foi muito interessante, ganhei um novo ânimo, já que o antigo objeto não 

fazia mais muito sentido para mim. À vista disso, o meu orientador me indicou a leitura 

do livro: A vida não é justa.15 Gostei tanto que, em dois dias, devorei as 192 páginas. 

Voilà, foi assim que descobri um pouco mais sobre quem era Andréa Pachá, a autora do 

livro e o contato dos membros do grupo. 

 

1.1.2. Embora haja tanto desencontro pela vida: a escolha do tema e a história do projeto 

 

Como cantava Vinícius de Moraes: “a vida é a arte do encontro, embora haja tanto 

desencontro pela vida”, essa é a definição perfeita para o meu primeiro ano do mestrado 

e o encontro com a minha sujeita da pesquisa.  Após um pouco mais de um ano de 

mestrado, acabei conhecendo o trabalho que a Andréa Pachá desenvolveu e vem 

desenvolvendo, como juíza estadual, como membro do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), dentro da Associação da Magistratura Brasileira (AMB), na Ouvidoria do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), como escritora, mãe, etc. 

Das conversas com o meu orientador, das trocas de e-mail e entrevistas com a 

Andréa Pachá nasceu o projeto de história oral, com o intuito de explorar a participação 

da mulher no Conselho Nacional de Justiça e na magistratura brasileira. Buscando assim, 

a partir da experiência de vida dessa, realizar um estudo sobre a sua visão de mundo e os 

vínculos subjetivos que a conduziram até o exercício da função de magistrada e, 

posteriormente, a ocupar a vaga de conselheira do CNJ, durante o biênio de 2007-2009.  

A História de Andréa é relevante porque apresenta circunstâncias comuns aos 

grupos com os quais ela se identifica: minoria de mulheres na cúpula do judiciário 

brasileiro, juízas estaduais, escritoras e mães. Nessa perspectiva, da sua história de vida 

                                                
14 Antes de Andréa Pachá, na primeira composição do Conselho, no biênio de 2005-2007, três mulheres 
estiveram entre as conselheiras: Germana Moraes, que preencheu a vaga destinada a juízes federais; Ruth 
Carvalho, que preencheu a vaga destinada a membros do Ministério Público do Estado; e, Ellen Gracie, 
que como Presidenta do Supremo Tribunal Federal (2006-2007), automaticamente, foi presidenta do CNJ. 
15 Após mais de 15 anos atuando como titular em Vara de Família, em 2012, Andréa lança a obra literária 
intitulada: “A vida não é justa”, baseado em histórias de amor e dor de casais, parentes e famílias que 
passaram por sua sala de audiência. Em 2016, as histórias do livro foram adaptadas e viraram a série 
“Segredo de Justiça”, que contou com cinco episódios transmitidos pela Globo, no programa Fantástico. 
Em 2017, no mês de junho, ocorreu a segunda temporada da série, que também contou com cinco episódios.  
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desprendem-se aspectos significativos para entendermos os espaços de poder e decisão, 

que exigem critérios políticos de indicação, dentro do Poder Judiciário e a exclusão das 

mulheres da vida pública.16 

Assim, levando em consideração que a vida pública e política é um espaço de 

ausências femininas, objetiva-se através da história de vida da sujeita da pesquisa, tecer 

uma discussão em torno das mediações específicas pelas quais há o predomínio masculino 

nos espaços públicos de poder e como se processa a resistência a esta dominação, levando 

em consideração as relações desiguais de poder, que se organizam, no mínimo, conforme 

três eixos: gênero, classe e raça/ etnia.17  

Destarte, quando falamos de gênero, fazemos referência a uma concepção 

construída pelas ciências sociais nas últimas décadas, para analisar a trajetória sócio 

histórica das identidades: masculina e feminina. A teoria aduz que, dentre os elementos 

que fazem parte do sistema de gênero, se mantém um discurso de legitimação ou ideologia 

sexual – patriarcal –, que reconhece como autêntica a ordem estabelecida entre masculino 

e feminino, fundamentando a hierarquia dos homens com relação às mulheres. São 

sistemas de crenças, que determinam o que é característico a cada sexo e, a partir de então, 

indicam quais os direitos, os espaços, as atividades e os comportamentos próprios a cada 

gênero.18 

Com base em uma definição mais precisa de Joan Scott, gênero é construído com 

base na percepção da diferença sexual, sendo uma forma primária de dar sentido às 

                                                
16 “Devemos a Rousseau a mais elaborada formulação da divisão entre esfera pública e esfera privada, 
divisão que reproduz exatamente os papéis sociais de sexo. Para tanto, ele procede a uma completa 
naturalização das mulheres, a uma construção de sua dependência e invisibilidade social por meio da 
associação entre “mulher” e “mãe”. Para ele, a mãe não pode participar do contrato social uma vez que não 
pode atingir a imparcialidade necessária à constituição de uma vontade geral. É nesse compasso que os 
pensadores dos séculos XVIII e XIX (dentre os quais Hegel, Hume, Kant, Nietzche, Proudhon e 
Schopenhauer) desenvolvem a noção de “esferas separadas”, uma separação que tem como funções 
essenciais interditar o acesso das mulheres ao universo político e introduzir um “duplo padrão” sexuado no 
outro domínio público, o do mercado de trabalho. Mas mesmo que essas esferas sejam separadas, sua 
impermeabilidade não é perfeita: os homens, como chefes de família, autorizam-se um vai-e-vem entre 
elas; as mulheres são destinadas ao privado e se expõem a diversos ataques à sua integridade quando saem: 
é por isso que a distinção entre a operária e a prostituta é frequentemente tênue. O discurso das esferas 
separadas alimenta e se nutre de um discurso de diferença “natural” entre os sexos, que distribui os papéis 
sociais segundo a filiação sexual. O homem público obtém consideração; a mulher pública é objeto de 
escárnio” LAMOUREUX, Diane. Público/privado. In: HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; DOARÉ, 
Hélène; SENOTIER, Danièle (orgs.). Dicionário crítico do feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009, 
p. 210-211. 
17 SOIHET, Rachel; FACINA, Adriana. Gênero e memória: algumas reflexões. Revista Gênero, v. 5, n.o 
1, p. 09-19, 2004. 
18 SALZNAM, 1992 apud PULEO, Alicia H. Filosofia e gênero: da memória do passado ao projeto de 
futuro. In: GODINHO, Tatau; SILVEIRA, Maria Lúcia (orgs.). Políticas públicas e igualdade de gênero. 
São Paulo, Coordenadoria Especial da Mulher, 2004, p.1. 
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relações de poder. Sendo o gênero um saber e, levando em consideração que saber e poder 

nunca estão desconectados, gênero tem um caráter eminentemente político.19  

A história do poder – no seu sentido mais tradicional, ou seja, no que se refere ao 

governo, Estado-Nação20 – edificou-se resistindo à inclusão material de mulheres e ou de 

questões relacionadas ao gênero, vistos como categoria de oposição aos negócios sérios 

da verdadeira política. Assim, acredita-se que, através de uma análise sobre os diversos 

usos do gênero, levando em consideração às posições de poder, é possível construir uma 

nova história capaz de: 1) tornar as mulheres visíveis como participantes ativas; 2) colocar 

a disposição novas perspectivas às velhas questões; e, 3) redefinir antigas questões em 

novos termos. Ademais, essa nova história desencadeará possibilidades para a reflexão 

sobre as atuais estratégias feministas no futuro utópico.21 

Assim, para mediar esse encontro optei por utilizar como categorias de análise: 

gênero, poder e trajetória. De modo conglobado, compreende-se gênero enquanto uma 

categoria analítica das dissemelhanças e dissimetrias socialmente determinadas para 

mulheres e homens, indagando a naturalização destes papéis e das expectativas em torno 

de ambos, bem como indicando as construções sociais que os cercam. 

Vislumbra-se que o binarismo instituído entre o masculino e o feminino provoca 

consequências na produção da legitimidade de cada gênero ao ocupar espaços na vida 

pública e privada, assim como na construção das subjetividades.22 De acordo com tal 

visão bicategorizada ou binária, as mulheres são associadas à feminilidade, portanto, seus 

atributos sociais seriam vinculados à sensibilidade, delicadeza, destreza, conciliação, com 

                                                
19 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v. 16, n.o 2, jul./dez., p. 5-22, 1995. 
20 “A modernidade, sem perturbar a hierarquia, obriga a repensar o poder. Não se trata mais simplesmente 
de analisar seu exercício do ponto de vista do Príncipe ou do Estado, mas de compreender o sistema por 
meio das relações entre parceiros individuais e coletivos – de Hegel a Foucault. Definido como um “modo 
de ação”, o poder se torna elemento constitutivo das sociedades, que não se pode conceber sem a resistência 
que ele engendra. No entanto, a interação entre poder e resistência não é sempre perceptível, pois a ordem 
dominante se reconstitui apagando os traços de sua contestação […] é por isso que o feminismo, que pode 
se definir pelo combate a favor da igualdade, é para as mulheres o meio de chegar tanto ao poder da palavra 
como ao poder da ação. No entanto, no sistema hierárquico existente na democracia representativa, os 
lugares estratégicos dos poderes de decisão permanecem nas mãos da elite masculina. O feminismo não 
pode considerar acabada sua luta sem que sejam questionados os dispositivos políticos existentes na maioria 
dos países ditos democráticos, nos quais a igualdade enunciada é compatível com a desigualdade social. 
Desta, um dos fundamentos é constituída pela desigualdade de sexo”. SARCEY, Michèle Riot. Poder(es). 
In: HIRATA, Helena; LABORIE, Françoise; DOARÉ, Hélène; SENOTIER, Danièle (orgs.). Dicionário 
crítico do feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009, p. 184-188 
21 SCOTT apud SOIHET; FACINA, op. cit., p. 12. 
22 SCOTT, op.cit; DINIZ, Debora. Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista. In: STEVENS, 
Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (orgs.) Estudos feministas e de gênero: 
articulações e perspectivas. Florianópolis: Editora Mulheres, 2014. 
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habitus não competitivos, restringidas por fatores orgânicos, entre outros. Já os homens, 

associados ao masculino e à masculinidade, estariam vinculados à força, coragem, 

agressividade, competição, virilidade, objetividade etc. 

Essas noções antecipadas fabricam inserções cabíveis ou não para cada um dos 

dois grupos no mundo público. E ainda que as mulheres alcancem inserções destinadas 

ao masculino, encontram-se restritas e condicionadas às perspectivas e fronteiras 

decorrentes das expectativas atribuídas ao seu gênero, muitas vezes estipuladas através 

do mundo simbólico, das sutilezas valorativas, normalizadas e naturalizadas até mesmo 

pelas próprias mulheres.23 

Contudo, esta estruturação lógica, espacial e social dos gêneros é controvertida e 

passível de ser desmantelada a partir da dissolução de tal sistema de percepção, 

considerando a ruptura das estruturas mentais e objetivas que amparam as bases da 

construção do habitus – que absorvem, naturalizam e des-historizam as leis geradoras e 

multiplicadoras de tais desigualdades.24 

Mulher é uma categoria em constante reconfiguração – ora se constrói, ora se 

desconstrói –, contudo, neste caso, é compreendida como um grupo de sujeitos que se 

posicionam e reposicionam no mundo, constituídos de pequenos grupos plurais, mas com 

experimentações históricas compartilhadas e identidade negativamente delimitada, 

baseada em uma vivência comum e secular de negação de direitos em níveis distintos, 

cujas principais variáveis consistem no período histórico e na localização geográfica.25 

 Na continuação, os aspectos metodológicos serão abordados, assim como o seu 

desenvolvimento prático e empírico, dando ênfase aos limites e possibilidades, bem como 

às circusntâncias que propiciaram o contato entre a pesquisadora e a sujeita da pesquisa.  

 
1.2. HISTÓRIA ORAL DE VIDA E A VALORIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

PESSOAL: CAMINHOS DA NARRATIVA E AS ENTREVISTAS  

 

A história oral, além de uma metodologia de pesquisa, também pode ser entendida 

como uma forma específica de discurso: histórico, por evocar uma narrativa do passado; 

                                                
23 CARDOSO, Denise Machado; RAMEIRO, Anna Patrícia Ferreira. O lugar do gênero nas trajetórias profissionais de 
mulheres desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: um estudo de caso. Revista Cantareira, v. 1, 
2016, p. 213. 
24 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2011; FISCHER, Izaura 
Rufino. O protagonismo da mulher rural no contexto da dominação. Recife, Editora Massangana, 2006. 
25 LACLAU, E. Os novos movimentos sociais e a pluralidade social. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, São Paulo, v. 1, n.o 2, p. 41-47, 1986; CARDOSO, Denise Machado; RAMEIRO, Anna Patrícia Ferreira. 
Op.cit. 
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e oral, por indicar um meio de expressão. Tem-se tomado cada vez mais ciência de que a 

história oral é um discurso dialógico, criado não somente pelos entrevistados, mas 

também pelos pesquisadores que trabalham com tal metodologia – pela presença desses, 

tanto no campo, como pela apresentação do material –, ou seja, refere-se simultaneamente 

ao que os pesquisadores ouvem (as fontes orais), ao que dizem e escrevem. Assim, a 

história oral pode ser explicitada como um gênero de discurso no qual a palavra oral e a 

escrita se desenvolvem concomitantemente, de forma que cada uma fale para a outra 

sobre o passado.26 

De acordo com Andrea Santos, a história oral de vida se distingue por ser a forma 

mais pessoal e particular de registros de experiências. Sem ser meramente informativa, 

nem se propor a revelar totalmente a identidade de um grupo, a história oral de vida se 

opera no dever de prestar atenção ao indivíduo e à sua versão da experiência pessoal.27  

Memória e história estão longe de serem sinônimos: a memória é a vida, sempre 

carregada por indivíduos ou grupos vivos e, assim, está em permanente ascensão, aberta 

à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas desfigurações 

ininterruptas, desprotegida de todos os usos e manipulações, sujeita a longos períodos de 

ocultação e de repentinas revitalizações; a história é a reconstrução complexa e 

incompleta do que não existe mais. A memória é uma ocorrência atual, um elo vivido no 

eterno presente, já a história é a representação do passado. Como é afetiva e mágica, a 

memória não se ajeita a detalhes que a confortam, ela se alimenta de lembranças vagas, 

globais ou incertas, particulares ou simbólicas, sensíveis a todas as transferências, cenas, 

censura ou projeções. Já a história se guia por uma operação intelectual e laicizante, que 

demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história 

a liberta e a torna trivial.  A memória emerge de um grupo que ela une, pois há tantas 

memórias quantos grupos existentes, ela é por natureza: múltipla e desacelerada, coletiva 

e individualizada. A história, ao inverso, pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma 

inclinação ao universal. A memória se fixa no espaço, no gesto, na imagem e no objeto. 

A história só se vincula às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas. 

A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo.28 

                                                
26 PORTELLI, Alessandro. História Oral como gênero. Projeto História. São Paulo, n.o 22, p.9-36, jan. 
2001. 
27 SANTOS, Andrea Paula. Ponto de vida: Cidadania das mulheres faveladas. São Paulo: Edições 
Loyola, 1996. 
28 NORA, Pierre. Entre memória e a história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo, 
n.o 10, p.07-28, dez. 1993. 
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Sendo assim, nas entrevistas realizadas com Andréa foi possível perceber, através 

da sua narrativa, a vulnerabilidade da memória: lembranças e esquecimentos, recordações 

incompletas, distorcidas, etc. Tal limitação deve ser levada em consideração ao 

(re)construir sua história de vida através das suas memórias, já que, sua história só será 

conhecida de uma forma relativa. Além dessa delimitação, ao transcrever e editar as 

entrevistas, ou seja, ao transformar o objeto auditivo em visual, perde-se o riso, o olhar, 

até mesmo a intensidade da voz, no momento em que o narrador tráz à tona fatos do 

passado.29 Portanto, a transcrição literal dificilmente é a melhor devido à diferença entre 

a oralidade e a escrita, o que acaba por ensejar uma quantidade de invenção para uma 

tradução mais fiel das fontes orais.30  

Para alcançar os objetivos propostos, em 2017, realizei duas entrevistas 

individuais com Andréa Pachá, no ano de 2017. Ambas ocorreram no ambiente de 

trabalho da entrevistada, o Gabinete da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões, localizado no 

Fórum Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Além dessas lancei 

mão de outras duas entrevistas realizadas com ela, por terceiros, uma datada de 2015 e a 

outra de 2016. 

Por ordem cronológica, a primeira entrevista da série data de 23 de fevereiro de 

2015 e possui a duração de 40 minutos. Esta contou com a participação da doutoranda 

Ana Paula Sciammarella e do nosso orientador Roberto Fragale em sua condução. No 

período dessa primeira interlocução Andréa Pachá está passando por um divórcio, fato 

que é citado somente na quarta entrevista. Isso não parece ter mudado a sua narrativa no 

que tange à vida privada, até porque, nas primeiras duas entrevistas fala-se muito pouco 

sobre estes aspectos. Em se tratando dos espaços públicos, críticas são feitas no sentido 

de que falta muito para o judiciário enquanto uma instituição democrática, porém o seu 

                                                
29 “[…]A performance, ela inclui elementos da palavra, elementos verbais, mas ela inclui também 
elementos não verbais, os gestos, as emoções, e tal, que são coisas que praticamente só podem ser captadas 
pelo historiador no momento da entrevista. Dificilmente a totalidade dessas coisas, não verbais, elas são 
possíveis de serem transpostas para outro, até mesmo para o vídeo, para a escritura nem pensar, muito pouca 
coisa é. Por mais que a gente coloque alguma observação posterior na transcrição, mas sempre fica faltando 
muita coisa. Como dialogar com esses materiais? 
ALESSANDRO PORTELLI: Mas, eu acredito que, em primeiro lugar, isto, o perdemos; não há nada para 
fazer. Muito disto o perdemos. Em segundo lugar, muito dos textos não verbais estão compreendidos no 
verbal mesmo. Ou seja, muitas cenas, as emoções passadas através, por exemplo, da performance, tornam-
se emoção quando, a senhora de que eu falava, tinha tanta dificuldade para exprimir-se. E, portanto, eu 
acredito que há em uma apresentação do gênero falado, muito do não falado. E depois, na verdade, 
precisamos escrever as coisas, assumir as responsabilidades ao transcrevê-las”. BESSA, Telma. et al. 
Entrevista com Alessandro Portelli. Projeto História. São Paulo, n.o 41, p.31-68, ago./dez. 2010, p. 63. 
30 PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. Projeto História. São Paulo, n.o 14, fev. 
1997, p. 27. 
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discurso vai se tornando mais pessimista nas entrevistas de 2016 e de 2017, a meu ver 

devido à crise política, econômica, social e institucional, que o país entrou depois do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff – iniciado em 2 de dezembro de 2015 –, 

consolidado em 31 de agosto de 2016, o qual abriu as portas para um intenso projeto de 

austeridade. 

A segunda entrevista foi realizada no dia 08 de abril de 2016, detém cerca de 2 

horas e faz parte do projeto Construindo um judiciário responsivo: uma análise da 

atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das suas relações com os demais 

Poderes da República, criado através de uma parceria entre a Escola de Ciências Sociais 

da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC) e a Escola de Direito da FGV.31 Este material foi 

utilizado como base para redigir o roteiro das entrevistas que realizei. 

A terceira entrevista ocorreu no dia 22 de agosto de 2017 e durou cerca de 40 

minutos. Foi nesta oportunidade que a conheci pessoalmente, motivo pelo qual segui um 

roteiro baseado em questões que tratavam principalmente sobre a sua vida pública: 

formação, carreira profissional, trajetória na magistratura, na Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB) e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de ter um roteiro 

pré-estabelecido e de já saber a resposta de algumas questões levantadas, procurei deixá-

la o mais livre possível para que ela discorresse sobre essa seara da sua vida e, 

principalmente, para que a conhecesse melhor.  

 Como Andréa é uma pessoa bem articulada, uma vez que é acostumada a falar em 

público, na primeira entrevista me pareceu que ela já tinha um discurso construído e bem 

delineado sobre as questões abordadas. Essa narrativa bem amarrada se deve à 

necessidade de como ela quer construir sua história publicamente, já que as quatro 

entrevistas foram concedidas no mesmo contexto, para servirem como material ou fonte 

de pesquisa. 

 A última entrevista ocorreu no dia 30 de outubro de 2017 e durou cerca de uma 

hora. Ela foi dividida em duas partes: em um primeiro momento, tratamos sobre questões 

vinculadas à sua vida privada; e, posteriormente, ela me mostrou fotos sobre diversos 

momentos da sua vida.  

                                                
31 O projeto Construindo um judiciário responsivo: uma análise da atuação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e das suas relações com os demais Poderes da República foi financiado pelo Edital CNJ 
Acadêmico da Capes e objetivou estudar a institucionalização do CNJ, com base em entrevistas cedidas 
pelos ex-conselheiros presentes nas duas primeiras gestões do órgão (2005-2007 e 2007-2009). 
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 Para o segundo encontro tinha proposto que a Andréa trouxesse fotografias e me 

narrasse aspectos relevantes da sua vida pessoal através delas. Ocorre que, ao chegar para 

a entrevista, ela se deu conta que havia esquecido de levar as fotos impressas. Como fui 

pega de surpresa, segui o roteiro das questões que achava relevante abordar sobre a sua 

vida pessoal. Ao final dos questionamentos, um pouco constrangida pelo esquecimento, 

Andréa abriu o seu facebook e ficou aproximadamente 30 minutos me mostrando fotos 

aleatórias sobre a sua vida. Sobre isto, alguns aspectos interessantes e importantes 

merecem ser explanados: 1) Temos que acompanhar as mudanças tecnológicas, nos 

adequar a essa tendência e realidade, hoje em dia as fotografias não são mais impressas 

como tradicionalmente era feito há alguns anos atrás; 2) Ao abrir a sua rede social para 

me mostrar as fotos, Andréia não as selecionou, então o elemento surpresa foi importante 

para contornar o discurso construído, comum às pessoas públicas; 3) A fotografia é um 

bom meio de aproximação com o sujeito(a) da pesquisa, pois, na primeira entrevista, notei 

que a Andréia me atendia e ao mesmo tempo colocava em dia o seu trabalho – o diretor 

da secretaria lhe levava alguns documentos e esses eram assinados, no decorrer da fala 

dirigida aos meus questionamentos –, na segunda entrevista, no momento em que me 

mostrava as fotos e contava sobre as histórias por trás delas, quando o mesmo diretor quis 

entrar e deixar os papéis para que assinasse, Andréa pediu para que ele esperasse alguns 

minutos, pois, estava em reunião. Ou seja, pareceu que ela se envolveu mais com a 

entrevista, com o fato de me narrar situações ocorridas em seu cotidiano. Neste momento, 

senti que houve uma maior aproximação com a sujeita de pesquisa e nossas diferenças de 

idade e classe social (e até mesmo intelectuais) tornaram-se menores.  

 Assim, através do movimento de “ouvir para dar voz”, empregou-se na pesquisa 

a metodologia da história de vida, com a intenção de compreender as articulações entre a 

trajetória individual e social das mulheres na magistratura e nos espaços de poder 

vinculados ao judiciário. Tal adoção metodológica possibilitou mensurar as estratégias e 

ações da sujeita em diversas situações e posições sociais. Levando em consideração a 

noção de trajetória de Bourdieu, assinalada como “uma série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente - ou mesmo grupo - em um espaço ele próprio em devir 

e submetido a transformações incessantes”32, ambiciona-se estender a análise para além 

do agente, situando episódios biográficos em alocações e deslocamentos no espaço social. 

Assim, através das quatro entrevistas foi possível (re)contar e narrar um pouco sobre a 

                                                
32 BOURDIEU, Razões práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996. 
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história de Andréa Pachá e sua trajetória no espaço privado e público, especialmente os 

caminhos trilhados até o Conselho Nacional de Justiça e dentro daquela instituição, que 

vão servir de base para as análises efetuadas nos próximos capítulos. 

 

1.3. A HISTÓRIA DE UMA MULHER ATÉ O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 

1.3.1. Conhecendo Andréa Maciel Pachá  
 

 Figura 1 – Andréa Maciel Pachá, 2016 
 

  Andréa Maciel Pachá nasceu no dia 04 de janeiro de 1964, em Petrópolis – RJ, e 

é a mais velha de três irmãos: dois anos após o seu nascimento adveio o Miguel Pachá 

Júnior, e, posteriormente, a Patrícia Pachá, com quem possui quatro anos de diferença. 

Ambos são filhos de Léa Maciel Pachá e de Miguel Pachá, casados acerca de 55 anos. 
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Os três filhos do casal se graduaram na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), que ainda se encontra entre as vinte melhores universidades do país,33 apesar da 

grave crise financeira que assola o Governo do Estado do Rio de Janeiro desde 2015 e 

impacta diretamente na administração da universidade –gerando grandes cortes nos 

recursos necessários para a manutenção da entidade e acumulando sucessivas greves de 

professores e técnicos, por falta de pagamento dos salários –. Patrícia se graduou em 

medicina e atualmente é oftalmologista, já Miguel Jr. e Andréa se formaram em direito. 

Há pouco tempo ele voltou a advogar, antes disso Miguel Jr. exerceu trabalhos no mundo 

artístico: foi vídeomaker, teve uma produtora e também foi artista plástico. 

Composta por muitos membros, a vida familiar era bem movimentada e intensa 

na juventude de Andréa. Aos domingos, impreterivelmente, o almoço era partilhado entre 

os congêneres, sob o comando de sua avó paterna, a matriarca da família. De origem 

árabe, sua avó gerou cinco filhos, que lhe deram dezoito netos. Ela morou com Andréa e 

seus pais durante a vida inteira, até o dia que acabou falecendo. 

Na época que nasceu, o seu pai era advogado e a sua mãe era professora. Léa 

dedicou a vida ao ensino petropolitano: foi responsável pela criação do pré-escolar na 

rede pública e a primeira mulher a trabalhar como diretora do jardim de infância. O 

Colégio Estadual Dom Pedro II, localizado em Petrópolis, foi o palco do seu projeto 

piloto, que na época contou com cerca de 400 alunos. Andréa possui diversas recordações 

deste fato, pois, o local que funcionava o estabelecimento de ensino era próximo da sua 

antiga residência na Cidade Imperial, além disso, sua mãe era muito dedicada ao labor. 

Assim, foi em um ambiente familiar bem estruturado, com ativos econômicos, sociais e 

culturais, que ela cresceu: 

 
Quando eu nasci, o meu pai era advogado e a minha mãe era professora. 
Logo depois, ela foi a primeira mulher a trabalhar como diretora no pré-
escolar da rede pública. Ela criou um jardim de infância, na época em 
que não existia na rede pública. E trabalhou durante muitos anos no 
Colégio Pedro II, ela tinha quase 400 alunos na pré-escola. Eu tenho 
muita lembrança disso, pois, a escola era próxima da minha casa. E, 
enfim, eu fui criada numa família muito grande, porque era uma família 
extensíssima. A minha avó era árabe, matriarca total, tinha 5 filhos, 18 
netos. Então, a vida familiar era muito frequente [...]. E a infância foi 
toda em Petrópolis, eu estudei no Colégio Werneck. E, antes de fazer 
vestibular, eu resolvi fazer formação de professores, no Colégio Santa 

                                                
33 EXAME, 2017. Disponível em:<https://exame.abril.com.br/carreira/as-20-universidades-brasileiras-
mais-prestigiadas-no-momento>. Acesso em: 11 set. 2018; FOLHA de São Paulo. Ranking Universitário. 
FOLHA DE S. PAULO, 2017. Disponível em: <http://ruf.folha.uol.com.br/2017/>. Acesso em: 11 set. 
2018. 
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Isabel, junto com o segundo grau. Eu não tinha muita certeza do que eu 
iria fazer da vida. E quando eu fiz vestibular, eu vim para o Rio [de 
Janeiro], em [19]81. E então fui para a UERJ, quando me graduei [...] a 
família toda é da UERJ, é muito triste a gente ver a UERJ vivendo isso, 
muito triste. Então, o deslocamento para o Rio foi em função da 
universidade. E a gente acabou ficando por aqui (grifo da autora).34 

 
 O pioneirismo feminino é uma escolha utilizada por Andréa Pachá em sua 

construção narrativa, visível especialmente na quarta entrevista, ao se referir sobre a 

trajetória de sua mãe, Léa Maciel Pachá. O que desponta como o fio condutor da 

referência cultural para a constituição da narrativa sobre a sua história de vida, como fica 

demonstrado ao longo do texto, especialmente no que tange à sua trajetória profissional.   

 

1.3.2. O início da tradição familiar no mundo jurídico: Miguel Pachá  

 

     Figura 2 – Miguel Pachá e Léa Maciel Pachá, 2014 

 

Miguel Pachá nasceu em Petrópolis, em 1935. Seus pais vieram de Antioquia, na 

Síria, em 1926. Na época que imigraram, sua jovem mãe tinha apenas 14 anos e havia 

acabado de se casar com o seu pai, Alfredo Pachá.35 Eles eram cristãos ortodoxos, em 

uma comunidade que foi invadida pelos muçulmanos, por esse motivo foram expulsos. 

                                                
34 Entrevista: 30 out. 2017.  
35 FRANCISCO, Júlio César Bittencourt. Sírios e Libaneses no Rio de Janeiro: Memória Coletiva & 
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 Tanto na Síria, como no Líbano, a religião assume um papel fundamental na 

formação da identidade dos indivíduos, sendo mais forte até do que a própria identidade 

nacional. A maior parcela de árabes, que vieram ao Brasil nas primeiras levas 

imigratórias, eram predominantemente cristãos perseguidos. Em nosso país, os imigrantes 

cristãos se dividem principalmente entre ortodoxos antioquinos, maronitas e melquitas. 

Em São Paulo, a maior parte dos fiéis refugiados é do patriarcado de Antioquia. Tal região 

pertencia à Síria até o ano de 1937, quando então a França, país que dominava aquela 

extensão, cedeu o norte do país para a Turquia, no intuito de receber apoio na Segunda 

Guerra Mundial. A Antioquia, onde viviam cerca de quatro milhões de sírios, pertence 

até hoje a este país e a maior parte dos cristãos ortodoxos emigrou daquela região.36 

 Na verdade, o nome do pai de Miguel era Fouad Pachá. Porém, ao chegar ao 

Brasil, o responsável na imigração por lançar os nomes dos recém-chegados nos 

documentos compreendeu que a tradução de Fouad seria Alfredo, então este foi o nome 

que recebeu. Alfredo Pachá tinha um estabelecimento comercial no centro de Petrópolis 

e o seu cotidiano doméstico seguia o padrão da grande maioria dos imigrantes levantinos: 

o da coexistência da casa e da loja em um mesmo espaço físico.37 De acordo com Miguel 

Pachá: 

O meu pai chamava-se Fouad Pachá, só que quando chegou ao Brasil, 
na imigração, ao lançar o nome dele nos documentos, o cidadão 
responsável disse: “Acho que a tradução de Fouad seria Alfredo”. Aí 
colocou o nome dele de Alfredo Pachá[...] Nasci em Petrópolis em um 
sobrado - na parte de baixo era a loja do meu pai, na parte de cima era 
a casa. Esse sobrado, na Rua do Imperador, bem no centro da cidade, 
ainda existe. [...] me criei atrás de um balcão. Todos moravam na casa. 
Não tínhamos empregados, na casa não, na loja sim, muitos 
empregados. O meu pai com a minha mãe falavam o árabe (e o 
português também, evidentemente). Por isso é que eu entendo o árabe. 
Eu entendo, mas não falo, até quando o meu pai morreu, eu parei de 
ouvir e conversar em árabe e ficou mais difícil [...] eu tenho quatro 
irmãos, um irmão e três irmãs. Nossa religião é a ortodoxa. Eu 
mantenho a religião ortodoxa e a católica, porque o ortodoxo é um ramo 

                                                
Escolhas Individuais. Dissertação (Mestrado em Memória Social) - Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p.66. 
36 KHOURI, Juliana Mouawad. Pelos Caminhos de São Paulo: a Trajetória dos Sírios e Libaneses na 
Cidade. 2013. 280 p. Dissertação (Mestrado em Estudos Árabes)- Faculdade de Filosofia, Letras d Ciências 
Humanas. Departamento de Letras Orientais. Programa De Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes, 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p.158-160. 
37 FRANCISCO, Júlio César Bittencourt. Sírios e Libaneses no Rio de Janeiro: Memória Coletiva & 
Escolhas Individuais. Dissertação (Mestrado em Memória Social) - Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005, p.67.	
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da religião católica, e eu freqüento a Igreja Católica, até porque lá em 
Petrópolis nem tem igreja ortodoxa.38  
 

Miguel e os quatro irmãos sempre laboraram no comércio de sua família, sem 

descuidar dos estudos. Em um primeiro momento, até o comércio dar um retorno 

considerável, os irmãos passavam as suas roupas e os livros uns para os outros, mas no 

fim foi possível formar todos os filhos e conceder a todos uma educação de qualidade.39  

O primeiro da família a trabalhar com o direito foi Miguel Pachá. A princípio, ele 

prestou vestibular para medicina, mas não passou. À vista disso, serviu o exército por um 

ano e então decidiu prestar vestibular para direito. Contudo, não era esse o desejo de seu 

pai, por aspirar que ele fosse comerciante e cuidasse dos negócios da família. Mas, ele 

nunca se interessou pelo comércio. Após se formar em direito foi vereador de Petrópolis 

e advogou por muitos anos. Depois, virou juiz do Tribunal de Alçada, pelo quinto 

constitucional, em 1979. Posteriormente, tornou-se desembargador e chegou a ser 

presidente do Tribunal de Justiça, no período de 2003 a 2005. Ele se aposentou do TJRJ 

e, atualmente, com 83 anos, advoga.  
 
Fiz política estudantil e depois fui vereador em Petrópolis, de janeiro 
de 1959 até janeiro de 1963. Fui Presidente da Câmara em 1961, 1962. 
Fui o mais novo Presidente da Câmara e o mais novo vereador de 
Petrópolis. Depois então eu me casei em 1963. Larguei a política e fui 
trabalhar só na advocacia. Eu tinha um bom relacionamento na cidade, 
naquele tempo, Petrópolis era uma cidade menor, e todo mundo 
conhecia todo mundo. A gente tinha muita facilidade, hoje você já não 
conhece a população, mas todos me conheciam, todos sabiam quem eu 
era e todos conheciam a minha família. Eu era estudante quando fui me 
destacando. Tinham debates nas rádios, eu fui a muitos debates. Uma 
vez o entrevistador perguntou: é verdade que seu pai baixou os preços 
para ajudar a sua candidatura? Aí eu disse: ele já vende tão barato que 
é impossível baixar mais ainda.40 

 
De acordo com Júlio César B. Francisco, a trajetória de Miguel Pachá foi 

semelhante aos demais descendentes da segunda geração de imigrantes que ingressaram 

na política, especialmente nas cidades do interior, dando continuação à inserção social do 

pai. No que tange a conquista de uma posição frente às elites do Estado e a inserção de 

Miguel Pachá, aparentemente deu-se de forma despretensiosa, quase que por acaso. Mas, 

certamente, deu continuidade ao sucesso de seu pai.41 

                                                
38 Op. cit., p.67.	
39 Op. cit., p.92. 
40 Op. cit., p.93.	
41 Op. cit., p.92-93. 
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Quando escolheu o direito Andréa Pachá não tinha muita certeza se era o que 

queria. No entanto, nunca houve uma pressão do seu pai para que ela cursasse tal 

graduação, ele nunca lhe disse: “faz isso ou faz aquilo”, mas sim “faça o que te fizer feliz, 

que você vai se dar bem”. Essa era a orientação que recebia tanto dele, quanto da sua mãe. 

Assim, ela compreende que houve sorte por viver em um ambiente familiar que não foi 

de confronto, no qual sempre existiu muito acolhimento. Tanto que, após o término da 

faculdade, advogou por um tempo, mas resolveu parar para poder estudar roteiro de 

cinema. Então, quando virou produtora de teatro, eles eram sempre os primeiros da fila, 

em todas as produções. O mesmo ocorreu com o seu irmão, quando ele virou artista 

plástico, seus pais estavam lá, em todas as exposições.  

Segundo Andréa, foi fundamental para a sua formação crescer em um ambiente 

livre para fazer escolhas, com a consciência de que as atitudes e os caminhos seguidos 

geram consequências e responsabilidades, pois, considera o ambiente com muita 

liberdade um facilitador na sua trajetória. Também, por aprender mais através do 

exemplo, do que pelas palavras, observar tanto o trabalho desempenhado pela sua mãe, 

quanto pelo seu pai, a fez ter muita admiração pelo labor que eles desempenhavam. Isso 

foi importante, lhe deu segurança e fortaleceu suas certezas em torno das escolhas ligadas 

à carreira profissional. Ademais, crescer em um ambiente jurídico, a fez assimilar, ter 

interesse e curiosidade pelas questões correlatas, o que fez a trajetória do seu pai ser muito 

importante para a sua formação.  

 
Lembra que eu falei a pouco, a gente acaba aprendendo mais pelo 
exemplo do que pelo discurso. A minha família não tem nenhuma 
tradição no mundo jurídico. O meu pai é o primeiro a trabalhar com 
direito, pois, o meu avô era [...] comerciante. E eu lembro que a história 
que ouvia é que pelo desejo do meu avô, ele seria comerciante, para 
poder cuidar das coisas da família. E ele nunca se interessou pelo 
comércio. Foi estudar direito, depois advogado, depois juiz pelo quinto, 
foi presidente do Tribunal do Rio. Hoje tem 82 anos e advoga. Então 
foi ele que começou isso. E quando eu fui fazer direito, eu não tinha 
muita certeza, e ele nunca disse: “faz isso ou faz aquilo”. Nunca, não 
tenho essa lembrança. Ele disse: “faz o que vai te fazer feliz, que o que 
você escolher e fizer bem você vai se dar bem”. Essas era a orientação 
que eu recebia tanto dele, quanto da minha mãe. Então eu tive essa sorte 
de também viver em um ambiente familiar que não foi um ambiente de 
confronto, foi sempre um ambiente de muito acolhimento[...]. Então eu 
tive um ambiente sempre livre para escolher e tive sorte. Porque 
também não era assim: “faz o que quer e não tem nenhuma 
responsabilidade”. Era: “faz o que quer e assume a responsabilidade 
pelas tuas escolhas”, pois, a gente nunca teve boa vida, nunca foi da 
minha formação. Mas eu sempre tive muita liberdade e isso talvez tenha 
sido um facilitador dessa escolha, sabe. Eu acho que de observação, 
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sempre tive muita admiração pelo trabalho da minha mãe e pelo 
trabalho do meu pai. Então eu acho que isso facilita, fortalece a 
segurança. Então, eu acho que foi importante sim (grifo da autora ).42  

 
Assim como Miguel Pachá deu continuidade à inserção social e ao sucesso do pai, 

vindo a conquistar uma posição frente às elites do Estado, através do direito, Andréa 

também deu continuidade à inserção social e ao sucesso do pai. Mas, diferente de Miguel 

Pachá, ela escolheu atuar na mesma ramificação que o seu genitor, ou seja, no ramo 

jurídico. Apesar de aparecer em sua fala a importância do pai – e também de sua mãe – 

na sua formação, em sua construção narrativa há uma escolha por desvincular a sua 

trajetória profissional da do seu pai, ao dizer que sua família não possui uma tradição no 

mundo jurídico, apesar do seu pai ter chego à presidência do TJRJ e até hoje atuar como 

advogado, além do seu irmão, do seu ex-marido, dos seus dois filhos e dela estarem neste 

ambiente, conforme será discutido adiante.   

 

1.3.3. A chegada à cidade do Rio de Janeiro: experiências dentro, fora e novamente dentro 

do direito. 

 

 A infância e adolescência de Andréa foi toda em Petrópolis. Ela estudou no 

Colégio Werneck. E, antes de prestar vestibular, resolveu fazer formação de professores, 

no Colégio Santa Isabel, junto com o segundo grau, já que ela não tinha muita certeza do 

rumo profissional que seguiria. Então, em 1981, quando passou no vestibular para direito, 

pela UERJ, se mudou para o Rio de Janeiro, com 17 anos. 

 Muito jovem, com vinte e um anos, já estava graduada. Não optou por trilhar 

carreira acadêmica, pois, em tal época a academia era muito incipiente, quase não se 

falava em pesquisa jurídica. Mestrado e doutorado em direito era raríssimo. As pessoas 

se graduavam objetivando a carreira de advogado ou o concurso público. Sendo assim, 

advogou por alguns anos e, pouco tempo depois, optou por fruir uma experiência fora do 

direito, época em que estudou roteiro cinematográfico. 

  Do curso de roteiro cinematográfico surgiu um grupo de estudos que durou 

aproximadamente cinco anos e meio. No decorrer deste tempo, Andréa e seus colegas se 

reuniam todas às semanas, sob a orientação do Alcione Araújo – que era um escritor, 

filósofo, roteirista e autor de peças de teatro –, para fazer a leitura dos clássicos da 

literatura, do teatro, dos textos de sociologia e filosofia. Como aquele ambiente era muito 

                                                
42 Entrevista: 30 out. 2017 
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rico e livre, porque não continha as amarras da academia, o conhecimento era tratado com 

prazer e daquela experiência adveio uma formação longe da linha formal e acadêmica, 

que Andréa julga ter sido a mais relevante, por ser um conhecimento que lhe tornou mais 

humana. 
 

[E direito foi o único curso? ] É, curso formal foi[...]. Eu tinha vinte e 
um anos quando eu me graduei. E trabalhei um pouquinho com 
advocacia. E depois fui estudar roteiro de cinema. Então, eu fui fazer 
um outro curso, mas daí não era um curso formal. E esse curso de roteiro 
resultou em um grupo de estudos, que durou mais ou menos uns cinco, 
cinco anos e meio. Em que nós nos reuníamos todas às semanas, com 
orientação do Alcione Araújo [...]. E nesse período, nesses anos que nós 
estivemos nos reunindo, foi quando eu tive a formação que eu considero 
a formação mais importante da minha vida, que não foi a formação 
teórica da universidade, que era uma formação humana. Porque foi 
nesse espaço que a gente fez a leitura de todos os clássicos, de todos os 
textos de teatro, de textos de sociologia, de filosofia, então era um 
ambiente muito rico e muito livre, porque como não tinha o grilhão da 
academia, a gente lia e tratava do conhecimento como prazer. Então, a 
minha formação humana veio dessa experiência e dessa formação, que 
não é uma linha formal, acadêmica (grifo da autora).43  

 
 Entre o roteiro de cinema e a produção de teatro, Andréa foi sócia da Christina 

Oiticica – que é casada com o Paulo Coelho – e da Maria do Rosário. Por volta dos anos 

de 1989/1990 elas tiveram uma casa em Botafogo, que se chamava Avatar: cultura e 

metafísica. Aquele espaço abrangia duas dimensões: uma com bar, livraria e um auditório 

para debates; e, a outra, com salas de consultas esotéricas: tarô, astrologia e numerologia. 

Andréa era responsável pelo bar e pela livraria.  

 
Eu cuidava da livraria e do bar. E aí tinha uma galeria de arte, tinha um 
auditório e tinham salas de tarô, astrologia, numerologia. Era uma casa 
super legal. Aí saia em todos os jornais, era uma casa super badalada 
[risos]. Isso foi em 89/90.44 

 
Após ter uma produtora de teatro, uma livraria e escrever alguns roteiros, Andréa 

resolveu retomar o caminho jurídico, em 1994, depois que se casou. Os planos por filhos 

alimentaram a necessidade de uma carreira estável, já que a área da cultura era 

especialmente instável no período do governo de Fernando Collor, este foi o motivo que 

a fez retornar ao mundo jurídico. Apesar de no seu ingresso na magistratura a igualdade 

de gênero não ser uma preocupação, foi uma demanda das mulheres que a conduziu para 

                                                
43 Entrevista: 22 ago. 2017 
44 Entrevista: 30 out. 2017 
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a carreira: o desejo pela maternidade e a estabilidade financeira e profissional para que 

pudesse ser mãe com tranquilidade.  

 
[Gênero é uma preocupação no seu ingresso na magistratura? ] Não, 
nenhuma. Para mim, o meu ingresso na magistratura não foi muito 
assim, foi um processo muito comum, as pessoas que saem da 
faculdade, vão estudar direito, trabalhei como advogada, me formei em 
85, aí eu advoguei até 89/90, mas já no final de 88/87, não me lembro 
bem, eu me interessei por roteiro de cinema, e eu fui fazer um curso de 
roteiro de cinema, enquanto eu advogava, com um grupo da CAO, que 
era um grupo super eclético, e aí sim você vai para um ambiente de 
igualdade é muito mais naturalmente tratado, que é o ambiente da arte, 
não da academia, da arte, mas é um ambiente da arte, é um ambiente 
que é mais propício à igualdade, então trabalhei com roteiro, aí depois 
eu tive uma produtora de teatro, e aí parei de advogar, fui trabalhar, tive 
uma livraria em Botafogo. Enfim, ... então foi uma trajetória, eu nem 
imaginei que eu fosse voltar para o direito. E talvez o que me levou a 
voltar para o direito, isso sim pode ter uma demanda feminina, porque 
veio a urgência da maternidade, um momento da minha vida, estava 
casada e trabalhando com teatro no Brasil era uma atividade super 
instável, fiz umas produções muito legais com diretores maravilhosos, 
mas assim, tinha dinheiro em um mês, no mês seguinte não tinha 
dinheiro. Enfim, o Collor tinha acabado com a Embrafilme, e a Lei 
Rouanet estava começando, então não era um espaço fácil para 
trabalhar, e eu casada pensando em ter filhos, eu pessoalmente não 
conseguiria viver com um projeto de filho com a instabilidade da 
produção artística. Então comecei a estudar e fui trabalhar com direito, 
porque eu achei que também tinha tudo haver, tudo que eu fiz de leitura 
quando transitei no teatro e no cinema, a questão da justiça é uma 
questão muito forte, porque é uma questão de humanidade. Então a 
minha escolha pela magistratura, foi uma escolha para que eu pudesse 
trabalhar com gente, porque eu adoro gente, e trabalhar com o que eu 
tinha de acervo e informação humana (grifo da autora).45 

 
Então, ela começou a estudar e passou no concurso da magistratura e da 

defensoria, no mesmo ano. A escolha pela magistratura deu-se devido às condições 

estruturais e de trabalho da defensoria que, na época, eram péssimas. Além disso, ela 

gostava da profissão de magistrada e achava que tinha condições de exercê-la de um jeito 

interessante, pelas experiências que obteve fora do direito. Então, ao tomar posse em 

1994, percorreu o Estado do Rio de Janeiro por muito tempo, até que assumiu a Vara de 

Família em Petrópolis, na qual ficou por quinze anos, até que se tornasse juíza titular da 

4ª Vara de Órfãos e Sucessões, onde se encontra atualmente.  
 

Na época fiquei com muita dúvida se seria juíza ou defensora, porque 
tenho muito carinho pela carreira da defensoria e os dois concursos, os 
resultados de ambos os concursos, saíram na mesma semana. Na 

                                                
45 Entrevista: 22 ago. 2017 
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ocasião, a defensoria tinha uma estrutura muito precária de trabalho, 
então imaginei que seria impossível trabalhar em estrutura tão precária. 
O Judiciário também não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha fundo 
especial, o Tribunal não era auto sustentável, mas era um lugar em que 
eu teria mais autonomia e mais facilidade para trabalhar, então fiz a 
opção pela magistratura. E acho até que por temperamento também, eu 
gosto, me sentia segura para decidir, não para julgar as pessoas, para 
isso até hoje não me sinto segura, eu acho não somos juízes para julgar 
ninguém, temos que decidir determinados conflitos, e eu me sentia 
muito segura para esse trabalho, achei que eu fosse ficar mais feliz nesse 
ambiente, já que o trabalho é onde a gente passa a maior parte da vida, 
tem que ser prazeroso.46 
 

Ao adentrar nos quadros da magistratura houve uma percepção distinta, devido às 

experiências obtidas antes de entrar nesta profissão: se tivesse saído da faculdade e 

continuado advogando até prestar um concurso público, Andréa acredita que teria uma 

visão mais encapsulada e restrita. Mas, a bagagem de conhecimento adquirida fora do 

mundo jurídico lhe possibilitou ter acesso a um universo novo, que privilegiou a sua 

sensibilidade, empatia e refletiu na forma de tratamento dos jurisdicionados, visível 

especialmente nos seus livros, que são baseados em histórias vivenciadas na sala de 

audiência.  

Assim, ao retornar ao mundo jurídico e embrenhar na magistratura, a sua 

compreensão do direito não era nos moldes dogmáticos, mas sim no formato 

interdisciplinar, ou seja, que este deveria flertar com as demais áreas do saber, como a 

psicanálise, literatura e artes, por exemplo. O que privilegiou uma maior criticidade e 

representou um diferencial no desempenho do seu labor. Para Andréa, o conhecimento 

jurídico, tanto na universidade, como no exercício da profissão, é tratado como se fosse 

um saber descolado de todos os demais saberes. Por tal motivo, quando chegou com esse 

olhar exógeno conseguiu identificar aquilo que realmente lhe interessava: fazer uma 

leitura vertical do conflito. 
 

Eu acho que desde o primeiro momento que entrei na magistratura... 
sabe um olhar um pouco de estrangeiro?! Quando você fica em uma 
profissão a vida inteira, se eu tivesse saído da faculdade, se eu tivesse 
direto continuado advogando, feito um concurso público, eu só 
conseguiria ver o mundo daquele mesmo lugar. Então, essa experiência 
que eu tive, essa possibilidade de ter acesso a um universo que me abriu 
às portas da imaginação, da psicanálise... quer dizer, eu conheci a 
psicanálise nesse período. Então, quando eu voltei para o direito, para 
a magistratura, a minha compreensão é que a justiça devia ser afinada 
com esses valores, porque são todos saberes da humanidade. E a gente 
trata a justiça, na universidade, no exercício da profissão, como se a 

                                                
46 Entrevista: 08 abr. 2016. 
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justiça fosse um saber, descolado de todos esses outros saberes. E 
quando eu vim com esse olhar, eu consegui, pelo processo, identificar 
aquilo que realmente me interessava. Fazer uma leitura vertical do 
conflito, não perder tempo com o que não era o fundamental na hora de 
tomar uma decisão e na hora de decidir. E nem de ter medo de ter 
angústia na hora de decidir, porque isso, essa experiência me deu a 
tranquilidade de saber que você pode errar, que você é falho, que você 
não tem certeza, que você não vai salvar a humanidade com a tua 
caneta, eu acho que isso humanizou a minha atuação como juíza.47 
 

Para compreensão da leitura vertical me utilizo da Teoria do Iceberg, de Ernest 

Hemingway, que é aplicada na literatura e em outras áreas do saber, como por exemplo 

na psicologia: “sempre existe sete oitavos dele sob a água, para cada parte que aparece. 

O que quer que se saiba, pode ser eliminado, e isto somente robustece o nosso iceberg. É 

a parte que não aparece”.48 Em outras palavras, se estivéssemos na proa do Titanic, no 

momento em que o navio bateu no iceberg, só conseguiríamos enxergar a sua ponta, assim 

não teríamos a noção real do perigo, por não descortinarmos a totalidade do seu tamanho. 

Desse modo, quando lemos a história de um livro, obtemos uma informação ou mesmo 

olhamos para um um conflito de uma forma superficial, rápida e mastigada, fazendo uma 

leitura horizontal, só obtemos uma pequena parte da informação, ou seja, vislumbramos 

a ponta do iceberg. Quando mergulhamos e paramos para refletir de modo analítico, 

olhando para a integralidade da massa de gelo, sem se contentar com as informações 

prontas, fazendo uma leitura vertical, podemos vislumbrar significados que estão ocultos.  

Esse conhecimento adquirido fora do mundo jurídico, no período em que estudou 

roteiro de cinema, pôde ser aplicado por Andréa na resolução de conflitos e fica visível 

na história Amores Líquidos, do seu primeiro livro, que relata a audiência de divórcio de 

Aline e André: 

 
Agora, ali na sala de audiências, Aline estava visivelmente abalada. Eu 
não queria deixá-la se expor, sem necessidade, naquele ambiente. 
Interrompi: 
 –  Aline, vocês já terminaram. Não preciso saber dos motivos da 
separação, nem acho legal você ficar revolvendo suas lembranças... 
Antes que eu concluísse a frase, ouvi a voz de André: 
–  Lembra do sufoco, Aline, quando seu namorado apareceu lá, de 
surpresa? 
Comovidos e emocionados, os dois não só queriam, como precisavam 
contar a profunda experiência de amor que vivenciaram durante mais 
de duas décadas. 

                                                
47 Entrevista: 22 ago. 2017 
48 COWLEY, Malcolm.  Escritores em ação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968. 
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Os filhos, o trabalho, as divergências familiares, as muitas viagens, os 
livros, os filmes. Em pouco tempo, montaram a colcha de retalhos 
costurada pela estrada. 
Choravam de mãos dadas. O casamento acabou. O amor, 
provavelmente, também. A tristeza com que experimentavam o luto se 
espalhava pela sala. Parecia desrespeitoso interrompê-los. 
Se o ritual do nascimento do amor fazia todo o sentido, o mesmo não 
se podia dizer do seu fim [...]. Se o começo de tudo tinha uma história, 
uma hora, um roteiro e um ritual, se eram garantidos aos amantes uma 
festa, promessas, flores, música e todo um cenário para sacramentar a 
sorte e a coincidência do encontro, nada mais justo que o fim do amor 
também pudesse ser vivido com a cerimônia necessária. 
Não era o caso de uma celebração. Também não podia ser tão simples 
quanto duas assinaturas numa sala gelada de um tribunal e mais nada.  
Aline tinha razão. Vinte e dois anos não podiam terminar em cinco 
minutos. 
Ouvi as histórias que quiseram contar. Não me preocupei com o atraso 
das demais audiências. 
Aline e André precisavam combinar a melhor maneira de ele retirar as 
suas coisas da casa. Ainda precisava acertar a divisão das pequenas 
lembranças e dos objetos grávidos de significado. 
Nada disso era tratado no processo. Mas decidiram que a solução seria 
encontrada sob o meu olhar. 
Não era culpa de ninguém. A frustração era dos dois. A tristeza do luto 
era de todos nós que assistíamos à expressão concreta do fim de um 
ciclo [...]. Mesmo acostumada a observar e decidir dezenas de 
separações diárias, com o distanciamento profissional possível, eu me 
vi, naquele momento, envolvida pela tristeza profunda experimentada 
pelo casal. 
Não conseguia enxergar aquele destino como um fenômeno banal e 
cotidiano. A individualização da dor, estampada nas faces de Aline e 
André, fazia com que eu compreendesse cada processo como uma 
tragédia única. 
Desejei boa sorte aos dois. Eles saíram de mãos dadas. Olhei para a cena 
como se estivesse observando um milagre da transformação do amor 
para outra de suas muitas formas.  
Acostumada com os finais felizes das obras de ficção, antevi a 
possibilidade da retomada daquela relação. 
Mas a vida não era assim na vida real. Não era, também, o fim do 
mundo. A vida tem múltiplos caminhos e diversas possibilidades. O 
ritual do luto era necessário para seguir adiante.49  
 

 A juíza não olhou para aquele caso como mais um divórcio, que contaria com 

uma audiência por ela conduzida, mas realizou a leitura vertical daquele conflito, ao levar 

em consideração as complexidades, as necessidades e as dores das partes envolvidas. 

Andréa ouviu as histórias que Aline e André quiseram contar, sem se preocupar com o 

atraso das demais audiências, por compreender que vinte e dois anos de relacionamento 

não poderiam se resumir a cinco minutos de audiência, ou seja, um processo não dá conta 

                                                
49 PACHÁ, Andréa Maciel. A vida não é justa. Rio de Janeiro: Agir, 2012. 
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de encerrar décadas de vida em comunhão. Atingir as entrelinhas da querela, sem deixar 

algumas peças do quebra-cabeça soltas, garantem uma melhor percepção da totalidade da 

problemática, o que deixa mais leve o peso da caneta, já que é possível se alcançar 

questões fundamentais na hora de se tomar uma decisão e Andréa sabe disso. O peso da 

toga e os anos de rotina inerentes a profissão não dobrou a sensibilidade da juíza e a 

percepção mais solidária ou humana – isto é, o “se importar com o outro” –  foi 

privilegiado através das artes, da literatura, do cinema, das peças de teatro, menos através 

das leis e das doutrinas de direito. 

Entretanto, Andréa Pachá não foi a única no contexto do mundo jurídico a dispor 

de uma incursão no cinema, no teatro e na vida cultural, outros sujeitos que orbitaram o 

direito também tiveram destaque no cenário cultural nacional, como por exemplo: 

Glauber Rocha (1939-1981), um dos mais importantes cineastas brasileiros, idealizador 

do Cinema Novo, que abandonou a graduação em direito na Universidade Federal da 

Bahia, para atuar em um primeiro momento como jornalista e, posteriormente, como 

cineasta.50 Além dele, merece destaque Paulo Autran (1922-2007), patrono do teatro 

brasileiro, que em 1945 formou-se em direito no Largo de São Francisco, mas, ao se 

frustrar com a advocacia, se deslocou para o universo da dramaturgia.51 Mas, a 

peculiaridade na trajetória de Andréa Pachá consiste no fato de que houve um caminho 

inverso, no que tange aos indivíduos citados, devido ao retorno para o ramo jurídico. Isto 

é, o tradicional para quem adentra o cenário cultural é sair do direito e viver para a arte, 

como é o caso dos exemplos apontados. Já o caminho percorrido por Andréa é o 

antagônico, por ter migrado para as artes e, ao perceber que não lhe foi proporcionada 

estabilidade financeira naquele ramo e subsistindo uma vontade de aumentar a família e 

gerar filhos, ocorreu um regresso ao mundo jurídico.  

 

1.3.4. Casamento e filhos 

 

Andréa se casou em 1993, aos 29 anos, com Marcelo Portela Cardoso. O primeiro 

filho do casal nasceu quando ela tinha 31 e o segundo com 33 anos. Para a sua geração 

                                                
50 BENTES, Ivana. Glauber Rocha: Cartas ao Mundo. São Paulo, Companhia das Letras, 1997; 
ESTADÃO. Glauber Rocha. São Paulo: Estadão, 2018. Disponível em: 
<https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,glauber-rocha,659,0.htm>. Acesso em: 13 set. 
2018. 
51 GOMES, André. Biografia de Paulo Autran. Funarte, 2013. Disponível em: <http://www. 
funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-paulo-autran/>. Acesso em: 13 
set. 2018. 
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era uma idade avançada. Todas as suas amigas já haviam casado e tido filhos, por volta 

dos 20 anos, especialmente as do ensino fundamental e médio, que estudaram com ela em 

Petrópolis.  

Sua avó materna ansiava por ser bisavó e ficava muito aflita com o fato de Andréa 

ter mais liberdade que as mulheres do seu tempo tiveram, o fato dela não estar em um 

relacionamento estável ou ser casada também lhe causavam certa angústia. À vista disso, 

existia uma certa cobrança por parte da sua avó, para que se casasse e tivesse filhos. A 

anciã chegou a conhecer o primeiro filho, mas o segundo não, por ter falecido antes.  

O controle do corpo das mulheres, presente tanto através da repressão da 

sexualidade, como da domesticação do feminino, através da ligação das mulheres à figura 

destinada a maternidade, a procriação e aos compromissos domésticos, muitas vezes é 

reproduzido pelas próprias mulheres, isto é, de modo recorrente são as próprias mulheres 

que desempenham o biopoder52 regulador sobre si. Neste sentido, a avó materna 

acreditava que Andréia deveria casar e ter filhos, já que ela cresceu dentro desta lógica 

da dominação masculina e reproduzia a inibição que foi exercida sobre ela. 

Comportamento que a sua filha, mãe de Andréa, não reproduzia.  

Léa Pachá não lhe cobrava para que tivesse filhos e se casasse, assim como os 

amigos de faculdade de Andréa, pois vivenciavam a mesma realidade dela e começaram 

a constituir família por volta dos 30. Mas, em Petrópolis, por ser uma cidade interiorana, 

era bem diferente. Deste modo, quem por lá ficou, tinha o casamento quase como o único 

destino possível.  
 
Engraçado, a cobrança que eu sentia maior era da minha avó materna, 
pois, a minha avó paterna já tinha morrido, mas a minha avó materna 
ficava muito aflita com essa coisa da liberdade, de não ter um vínculo, 
de não ter um casamento. Eu acho que ela tinha tanta ansiedade por ser 

                                                
52 Nas palavras de Foucault “nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um 
dos dotados de maior instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo servir de 
ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias. Não existe uma estratégia única, global, válida 
para toda a sociedade e uniformemente referente a todas as manifestações de sexo: a idéia, por exemplo, de 
muitas vezes se haver tentado, por diferentes meios, reduzir todo o sexo à sua função reprodutiva, à sua 
forma heterossexual e adulta e á sua legitimidade matrimonial não se explica, sem a menor dúvida, os 
múltiplos objetivos visados, os inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais concernentes aos dois 
sexos, as diferentes idades e classes sociais”. Ainda, sobre biopoder: “foi elemento indispensável ao 
desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no 
aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos 
econômicos. Mas o capitalismo exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto de seu 
esforço quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários métodos de poder capazes de 
majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isto torná-las mais difíceis de sujeitar [...]”. 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1988, p. 98 e 132. 
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bisavó. E aí ela acabou conhecendo o meu primeiro filho, o segundo 
não. Minha mãe não me cobrou, meus amigos também não. Porque 
também tinha muita gente que não tinha vivido essa realidade. Eu acho 
que em Petrópolis foi mais visível isso, pois, tinha um padrão mesmo, 
das pessoas que ficavam lá e não iam fazer faculdade, que daí o 
casamento era quase que um destino. E os meus amigos daqui, da 
faculdade, ainda estavam nesse processo, começando a se relacionar, 
casar, foi assim.53  
 

Atualmente, seu filho mais velho, João Pachá, possui 23 anos e Carlos Henrique 

Pachá (Kike), o mais novo, se encontra com 21 anos. Ambos estudam direito. Porém, 

Andréa alega que nunca pressionou nenhum deles na escolha da graduação, só os advertia 

que o direito é um curso que nunca lhe fechou nenhuma porta, ao contrário. Assim, ainda 

que não se saiba quais os caminhos desejados para seguir na vida, no sentido profissional, 

o conhecimento adquirido em tal curso não é em vão. Também lhes assegurava que, 

sempre que necessitou, quis retornar, ou mesmo pensou na possibilidade pragmática de 

uma profissão estável, que rendesse dinheiro, o direito só lhe abriu portas.  
 

E então eu tive o João [Pachá] em [19]95 e o Kike [Carlos Henrique 
Pachá] em [19]97. Então, o João hoje tem 22 anos e o Kike amanhã faz 
20 anos. Os dois estudam direito [risos], mas assim, nenhum tipo de 
orientação, ou pressão. Acho que a única coisa que eu falava pra eles o 
tempo todo, quando eles tinham dúvida, ou alguma coisa: “olha, direito 
é um curso que não me fechou portas, ao contrário, ainda que não se 
saiba o que você quer da vida profissionalmente, foi um tipo de 
conhecimento que nunca sobrou na minha vida, que todas as vezes que 
eu precisei, que eu quis retomar, ou que eu quis até pensar na 
possibilidade pragmática de trabalhar, de ter um emprego, um trabalho 
que fizesse dinheiro, o direito só me abriu porta” [...] Olha, eu fui casada 
durante 22 anos, com o Marcelo [Portela Cardoso]. Quando nós 
casamos ele era engenheiro, ele estudou direito depois, enquanto os 
meninos cresciam. Ele hoje é advogado. E nós nos divorciamos em 
2015, há 2 anos e meio, mais ou menos. E assim, ele sempre foi muito 
parceiro, grande parte da minha atividade profissional foi possível 
porque ele dividia as obrigações, as responsabilidades com os meninos. 
Quando eu fui para o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, as 
crianças eram pequenas ainda, tinham 10 e 12 anos, e ele segurou 
tranquilo, para eu poder ir e voltar. Eu sempre viajei muito em função 
da Associação [dos Magistrados Brasileiros], das atividades do 
Conselho e ele sempre foi muito parceiro para essa retaguarda, para 
ficar com os meninos nesse tempo, se não nem dava. Esse é um 
problema muito frequente, e eu percebia isso no CNJ, eu era a única 
mulher, primeiro com a ministra Ellen [Gracie], depois sozinha, em um 
colegiado com 15, acho que a gente já falou sobre isso. E era muito 
pesada a rotina, mesmo de longe, era pesado administrar a culpa. 54 
 

                                                
53  Entrevista: 30 out. 2017. 
54 Entrevista: 30 out. 2017. 
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Marcelo Portela Cardoso era engenheiro quando se casou com Andréa. Enquanto 

os meninos cresciam, ele se dedicou ao estudo do direito e, atualmente, é advogado. 

Segundo ela, grande parte do desenvolvimento das suas atividades profissionais foram 

possíveis porque ele dividia as obrigações e responsabilidades decorrentes dos meninos.  

Quando foi para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2007, as crianças ainda eram 

pequenas e o seu marido ficou com elas. Andréa sempre viajou muito em função do cargo 

exercido na Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e das atividades como 

conselheira. Para ela, o seu marido foi muito compreensivo no fornecimento dessa 

retaguarda, se ele tão tivesse ficado com os meninos do decorrer deste tempo teria sido 

muito mais difícil. Contudo, no que se refere as atividades domésticas, Andréa ainda 

ficava com a gestão do lar quando foi para o CNJ. Assim, se por um lado ele dividia o 

encargo decorrente dos filhos, na fala de Andréa aparece que na administração do espaço 

privado não era assim, como será debatido abaixo. Em 2015 eles se divorciaram.  

   

1.3.5. Rede de solidariedade feminina 

 

Além do auxílio de Marcelo, para conciliar a carreira e a família, Andréa também 

contou com a ajuda de outras mulheres, que trabalharam na sua casa, bem como de 

familiares e vizinhas. Sempre existiu alguém que laborasse na sua casa e que pudesse 

ficar com os meninos. Sua irmã também sempre lhe ajudou muito. Além dela, existia uma 

vizinha muito próxima, mãe de uma menina, que lhe ajudava quando precisava se 

ausentar. Como cresceram praticamente juntos, a filha da sua antiga vizinha é muito 

amiga do João e do Carlos até hoje. Essa ajuda concedida pelos vizinhos se deu muito em 

razão da dinâmica da cidade que escolheu para viver com os seus filhos, até que eles 

concluíssem o ensino médio, quando então se mudaram para o Rio de Janeiro. Como 

Petrópolis é uma cidade menor, a possibilidade de organizar esse tipo de rede solidária 

foi maior. 

 
[Para conciliar a carreira e a família, você sempre contou com a ajuda 
de outras mulheres. Por exemplo: mãe, ou empregadas, babás?] 
Sempre, sempre. Mãe menos, tanto a minha sogra, quanto a minha mãe 
nunca fizeram o perfil vovozinhas disponíveis. Elas tinham a vida delas, 
minha mãe, muito em função do meu pai, se aposentou e não virou 
vovozinha, ela virou companheira do meu pai. E companheira mesmo, 
de estar presente, muito próxima a ele, o tempo todo [...]. E a minha 
sogra a mesma coisa, ela descobriu o mundo depois que foi avó [...] 
Minha irmã me ajudava muito. E eu sempre tive alguém em casa que 
pudesse ficar com os meninos, tinha uma vizinha, que era muito 
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próxima [...].Eles podiam ficar lá, quando eu precisava me ausentar, 
então sempre tive essa facilidade, muito em função da cidade que eu 
escolhi pra viver.55 

 
Com a ajuda da sua mãe e da sua ex-sogra Andréa contou menos. Segundo ela, 

ambas nunca fizeram o perfil de avós disponíveis, já que tinham suas próprias vidas.  Sua 

mãe, ao se aposentar, não virou o perfil de avó cuidadora dos netos, já que optou por estar 

mais presente na vida do seu marido, Miguel. Léa sempre forneceu resguardo quando 

necessário, porém, levando em consideração as suas possibilidades. A ex-sogra de 

Andréa, que era divorciada, descobriu o mundo depois que foi avó: tinha o seu grupo de 

amigas e encontrou prazer em viajar. Quando possuía disponibilidade e Andréa precisava, 

podia contar com ela.  

Na entrevista que realizei faltou a sensibilidade de perquirir se o pai, o ex-sogro 

ou o irmão de Andréa também ficavam com os seus filhos quando ela carecia, da mesma 

forma que a sua mãe, sua ex-sogra e sua irmã faziam. Andréa tampouco relacionou figuras 

masculinas ao cuidado dos seus filhos ou do espaço privado, com exceção do seu ex-

marido, no que diz respeito aos encargos com a prole. Isso demonstra como naturalmente 

associamos o papel do cuidado à figura feminina e, quando ocupamos o espaço público, 

não é incomum delegarmos esta função a outras mulheres, sejam elas nossas mães, nossas 

vizinhas, nossas irmãs ou nossas babás.  

 

1.3.6. Implicações do trabalho na vida afetiva 

 

Andréa passa a impressão de ser workaholic, isto é, uma pessoa que não consegue 

se desligar do trabalho. Isso se deve ao discurso hiperbólico construído sobre o prazer 

com o trabalho. Para ela “todos deveriam ter o direito à escolha do trabalho na proporção 

da satisfação que este traz”. Essa sua forma de pensar advém do fato de vislumbrar muitos 

colegas reclamando da sobrecarga e, apesar de ter trabalhado em lugares mais ou menos 

pesados – ora com grande volume de processo, ora baixo –, alega que nunca se sentiu 

sobrecarregada no exercício da sua profissão, já que enxergar a rotina de trabalho como 

um hábito muito prazeroso.  

Mesmo quando esteve no Conselho Nacional de Justiça, ou atuando na Vara de 

Família, sempre realizou atividades paralelas, ou seja, desempenhou mais de um trabalho, 

por exemplo, vinculado à área da cultura. Andréa nunca abandonou esse lado da sua vida: 

                                                
55 Entrevista: 30 out. 2017. 
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sempre escreveu, também sempre esteve muito disponível para participar de encontros, 

com pessoas que querem discutir sobre arte ou mesmo pensar o país. A parte mais custosa 

sempre foi o deslocamento: como nunca encarou tais atividades como trabalho, talvez o 

peso não tenha aparecido tanto, segundo ela, pela forma de encarar essas coisas. 

Apesar de ter ficado de um lado para o outro, no momento que estava 

desempenhando as funções em Brasília, o cansaço maior não veio pelas viagens. Nesse 

período, o seu ex-marido estava com um problema sério de saúde, com risco de morte, o 

que ensejou a necessidade de que ele se submetesse a três cirurgias. Não havia como se 

licenciar do CNJ, portanto, foi um período realmente muito difícil: Andréa entrou no 

Conselho em julho de 2007 e de outubro até março de 2008 precisou administrar a doença 

do Marcelo e também necessitou estar por perto para dar apoio aos filhos.  

Depois que aquele período passou, Andréa afirma que não ficou reclamando, se 

alimentando do que é ruim ou do que faz mal, algo que puxou da sua mãe, que lhe educou 

para não valorizar momentos desagradáveis. Assim, ela compreende que quando 

passamos por situações difíceis e/ou complexas, enfrentamos aquilo, vivemos e viramos 

a página.  

Nos longos períodos que permaneceu fora de casa, devido trabalho ou às demais 

atividades, nunca percebeu que tal afastamento comprometeu a sua relação familiar, seja 

com relação ao seu ex-marido ou aos filhos. Mas, segundo ela, havia uma certa 

reclamação, principalmente dos filhos, mesmo quando passavam muito tempo juntos, por 

ser um hábito cultural reivindicar mais presença. Mesmo quando estava longe dos seus 

rebentos, ela não se sentia ausente, pelo fato deles serem muito unidos. No que tange ao 

seu casamento, à distância do lar não teria influenciado no término do relacionamento, o 

seu casamento “teria acabado porque acabou”. 

Por sempre deixar muito claro para os filhos o motivo de se ausentar, ela acredita 

que João e Carlos alimentaram certo orgulho dela e do seu trabalho. Pois, muitas vezes 

foi ao colégio, a convite deles, para contar sobre o seu labor e as demais coisas que fazia. 

Eles ficavam fascinados, porque muitas mães não trabalhavam, ou não desempenhavam 

alguma atividade e eles percebiam essa diferença. Hoje, com os filhos já adultos, ela tem 

muita tranquilidade com relação à duração dos momentos que passaram juntos, pois 

entende que a qualidade do tempo é o que interessa.  

 
A sensação que eu tenho é que a gente nasce com a culpa no gênero. 
Essa é a grande angústia que eu tenho, até hoje eu faço terapia, porque 
não tem jeito, a gente... Eu tô aqui, tô culpada... Sei lá, você parece que 
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é um polvo e tem que estar em todos os lugares. Claro que isso acontece, 
aconteceu muitas vezes. Mas assim, a minha forma de lidar com isso 
sempre foi por meio da terapia, não vivo sem, porque ajuda, né. Pelo 
menos a compreender. Pois, a gente fantasia... uma onipotência muito 
grande, de achar que o mundo precisa de você. E na verdade às coisas 
acontecem com ou sem você. É você... uma referencia muito 
autocentrada, então lidar com isso é muito difícil, com filho pequeno 
então, né... é complicado56. 

 
No entanto, quando os seus filhos eram menores, ela sentia uma grande angústia 

e culpa, quando se tratava de tempo disponível para eles. Para Andréa, a impressão que 

fica é a de que as mulheres nascem com a culpa incutida no seu gênero, o que fica evidente 

quando se tornam mães, por parecer que lhe incumbe ser um polvo, para ter todos os 

tentáculos espalhados, de uma forma que seja possível estar em todos os lugares. A sua 

forma de lidar com isso sempre foi por meio da terapia, porque ajuda a compreender que 

se fantasia uma onipotência, que faz você acreditar que o filho precisa sempre da sua mãe. 

Sendo que, na verdade, as coisas acontecem com ou sem você estar presente. Uma mãe 

não possui e nem é responsável por todo o destino do filho. E muitas vezes, ainda que ela 

faça tudo certo, eles desandam para rumos que fogem ao seu alcance.  

 

1.3.7. Movimentos associativos e sociais 

 

Conforme Andréa, desde o começo do exercício da magistratura, sua vida sempre 

esteve muito vinculada aos movimentos associativos e aos movimentos sociais. Durante 

muitos anos, quando ainda era juíza em Petrópolis, atuou em um projeto destinado às 

comunidades com menos acesso a recursos financeiros daquela cidade: palestras eram 

realizadas no intuito de fornecer informações sobre cidadania e acesso à justiça, também 

eram efetuadas regularizações do registro civil. No final de cada ano, uma grande festa 

era organizada, para celebrar o casamento coletivo de cerca de 150 casais. Quem lhe 

auxiliava neste projeto era o Frei Leonardo Boff.  

Com relação aos movimentos associativos, Andréa Pachá sempre participou, 

vindo a ocupar os mais diversos cargos. A Associação de Magistrados do Estado do Rio 

de Janeiro (AMAERJ) foi a primeira que fez parte e ocupou o cargo de secretária-geral, 

posteriormente, de vice-presidenta. Anos depois, na Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), ocupou o cargo de diretora de direitos humanos e assumiu a vice-

presidência. 

                                                
56 Entrevista: 22 ago. 2017. 
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Olha, na AMB, se eu não me engano, foi 2005, fui vice-presidente da 
AMB. Aqui no Rio [de Janeiro], 2003, fui vice-presidente da 
Associação, e 2000 ou 2001 fui secretária-geral, a presidência era do 
hoje ministro Luis Felipe Salomão; depois fui vice-presidente do Peres, 
que era um desembargador, e quando fui para a AMB, eu já tinha 
ocupado o cargo de diretora de direitos humanos e assumi a vice-
presidência […].57 
 

Sempre houve uma afinidade de Andréa com o coletivo, assim adveio a sua forte 

relação com os movimentos associativos, por acreditar que a legitimação da justiça se faz 

na medida em que a sociedade reconheça a justiça como um espaço de afirmação dos 

direitos e das garantias e por nunca ver o judiciário como um poder que pudesse estar 

dissociado das demandas da sociedade. Sendo assim, o ambiente associativo foi o espaço 

que encontrou para realizar um trabalho de forma efetiva e, nos anos que por lá 

permaneceu, coordenou diversos projetos que visavam à aproximação do judiciário e da 

sociedade. Como exemplo, esteve envolvida na idealização de um curso com jornalistas 

e com as empresas de comunicação, que objetivava explicar como é o funcionamento da 

justiça. Era quase uma cartilha para entender como ele se opera, bem como coisas do tipo: 

por que o delegado prende e o juiz solta?! O empenho em tal projeto se deu, em sua visão, 

pois, quando algumas questões não são compreendidas, o judiciário passa a receber 

críticas e ocorre um desgaste, um ressentimento por parte de quem atua na justiça. E a 

justiça sempre aparece para se defender, nunca aparece para propor ou para fazer um 

projeto coletivo. Então, ela queria mudar isso.  

Depois do trabalho realizado com os jornalistas foi criada uma cartilha intitulada: 

Para entender o juridiquês. A sua intenção era traduzir para uma linguagem acessível o 

que se falava nos processos. Linguagem é poder: se existe uma reserva de linguagem, que 

a torna inacessível a um determinado grupo, não há a possibilidade de ser criada uma 

aproximação, pelo contrário, quem detém o poder, o domínio daquela linguagem, 

submete os demais à falta de compreensão. Construir um projeto que tentasse superar esse 

problema fez parte de um momento feliz, segundo Andéa, já que no país existia um 

ambiente que permitia esse tipo de movimento. Contudo, atualmente, para ela, 

encontramos um judiciário que volta a se fechar e a ser cada vez mais corporativo. 

Andréa estava na diretoria da AMB no período em que estava em tramitação a 

emenda Constitucional n.o 45, que instituiu o Conselho Nacional de Justiça, que a 

                                                
57 Entrevista: 23 fev. 2015. 
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Associação dos Magistrados Brasileiros foi contra. Em um primeiro momento, a própria 

Andréa também não foi favorável à criação do CNJ, por acreditar que os Tribunais 

deveriam ter a sua autonomia assegurada e que um órgão externo poderia vulnerabilizar 

a independência do magistrado. Portanto, seria desnecessária a criação de um órgão de 

controle do Poder Judiciário. 

 Contudo, essa resistência foi se tornando menor por parte da Andréa Pachá, 

através de reuniões da AMB, quando vislumbrava-se a realidade de magistrados de outros 

estados da federação, onde não se obedeciam princípios constitucionais e, especialmente, 

os juízes do primeiro grau acabavam se tornando vulneráveis frente ao seu Tribunal de 

Justiça, vindo a sofrer perseguição do mesmo, caso não concordassem com a orientação 

política. Apesar disso, a AMB se manteve firme no seu posicionamento contra a criação 

do CNJ, até o fim, uma vez que existia uma orientação no sentido de vedar a participação 

de membros externos à magistratura, ou seja, indicados pelo Congresso Nacional, pelo 

Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
Essa era uma preocupação muito grande, porque se imaginava que a 
pretensão era aniquilar a independência funcional da magistratura, 
reduzir a função do Judiciário como um Poder. Isso desestabilizaria a 
relação e os controles, os pesos e contrapesos. Então havia uma 
resistência muito marcada. Só que, nas reuniões na Associação, 
encontrávamos colegas de outros estados da federação que eram 
francamente favoráveis a um órgão de controle externo, especialmente 
em estados onde não havia qualquer tipo de controle, onde não havia 
qualquer possibilidade de observação dos princípios constitucionais e 
onde os juízes, especialmente os juízes de primeiro grau, eram muito 
vulneráveis, porque havia perseguição. Então, se o juiz não concordasse 
politicamente com a orientação do Tribunal, ele não era promovido, e 
isso era muito real. A questão remuneratória, cada estado tinha uma 
forma de remunerar. E nesse momento, quer dizer, logo depois, quando 
mudou a orientação e mudou a conversa, a forma de pactuar os 
dissensos, porque era isso o que a gente precisava fazer, o Joaquim 
Falcão sempre tinha uma afirmação que é muito real, que “não é um 
Judiciário, nós somos muitos Judiciários”. Como a gente conseguia 
sentar e pactuar esses dissensos todos, em torno de um projeto que 
reformasse todo o Poder? Porque o Poder aí já era nacional. Então, na 
época, eu já era vice-presidente da AMB, foi nessa transição, e fui 
integrar um grupo de trabalho, com o Sérgio Renault, na Secretaria de 
Reforma do Judiciário, e era uma conversa muito clara, da qual 
participaram defensoria pública, ministério… Fomos muito ouvidos e 
tentava-se ajustar: já que não é possível incluir todas as mudanças que 
todo mundo quer, que mudanças são possíveis incluir? Quais são os 
consensos que temos? E, nesse momento, surgiu a criação do Conselho. 
E a AMB, ainda assim, ficou contra a criação até o final, porque existia 
uma firme orientação das representações de que o Conselho não deveria 
ser criado com a participação de membros externos, e os membros 
externos eram os membros indicados pelo Senado, pela Câmara, pela 
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OAB e pelo Ministério Público. Isso foi ao Supremo, a AMB ajuizou 
uma ADIN, perdemos essa ADIN e o Supremo disse: “o Conselho é 
constitucional”. A partir daí nossa posição foi contribuir e tentar, já que 
esse mecanismo existe e é constitucional, como vai ser a participação 
da magistratura no funcionamento desse órgão? E foi logo na 
implantação. E foi muito importante perceber que, logo no início, a 
adesão, especialmente da magistratura de primeiro grau, foi muito forte. 
Os juízes de primeiro grau gostaram da experiência daquele órgão, que 
dava efetividade a comandos que os tribunais locais não davam. Então 
toda a questão de votação para promoção, para remoção, o voto ser 
aberto, o voto ser fundamentado, criação de critérios objetivos para 
promoção e remoção, que sempre foi uma bandeira corporativa da 
magistratura, mas que não era.58 
 

 Logo na implantação no Conselho Nacional de Justiça, os juízes de primeiro grau 

se beneficiaram muito da experiência daquele órgão, por conceder a efetividade e a 

transparência, que muitas vezes não era dada pelos Tribunais dos seus estados. Assim, 

várias bandeiras corporativas – como por exemplo: critérios objetivos para promoção e 

remoção –, que interessavam especialmente este grupo de magistrados, avançaram 

somente com a criação do CNJ. 

 
De primeiro grau. Mas como veio com um apoio muito grande, acho 
que houve um momento rico, no qual a magistratura de primeiro grau 
levava uma demanda muito próxima à demanda da sociedade para o 
Conselho e tinha uma resposta muito positiva do Conselho. Essa foi 
uma questão. A outra foi o fim do nepotismo. Nós éramos orientados 
por pesquisas, porque a Associação é um órgão de classe. É claro que, 
se a maioria da magistratura decidisse que era a favor do nepotismo, a 
associação não advogaria contra a vontade da maioria dos seus 
associados, mas essa matéria também tinha um grupo, um percentual 
muito grande. Eu não me lembro o número agora, mas havia um 
percentual muito grande de magistrados contra a prática do nepotismo. 
E quando o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução n.º 7, se 
não me engano, a AMB, e nesse momento eu havia assumido a 
presidência interina da AMB, porque o Rodrigo precisou se licenciar 
para um tratamento de saúde, eu na presidência interina fui responsável 
pela apresentação da Ação Declaratória de Constitucionalidade, para 
que o Supremo dissesse que a resolução que vedava o nepotismo era 
constitucional. A partir daí, o que se percebeu foi um desgaste muito 
grande entre a magistratura de primeiro grau e a magistratura de 
segundo grau, isso foi muito marcado.59 
 

Andréa também se encontrava na AMB, quando a associação defendeu o fim do 

nepotismo. Isso acabou lhe causando um desgaste pessoal muito grande. Mas ela foi uma 

das defensoras desta pauta por entender que se fazia necessária, sobre a perspectiva da 

eficiência e da transparência, da impessoalidade, a existência controles democráticos que 

                                                
58 Entrevista: 23 fev. 2015. 
59 Entrevista: 23 fev. 2015. 
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deveriam ser respeitados. E essa pauta só foi possível de ser conduzida no ambiente 

associativo. Atualmente, ela acredita que dificilmente uma demanda dessas seria possível 

de ser conduzida dentro do mesmo ambiente.  

 

1.3.8. Trajetória dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

 

O primeiro lugar que ocupou na Associação dos Magistrados foi como Diretora 

de Direitos Humanos, quando o gaúcho Cláudio Baldino Maciel foi presidente (2002-

2004).  Além disso, Andréa trabalhou em duas comissões científicas – ligadas aos 

concursos e aos congressos nacionais –, sempre procurando buscar pessoas de fora da 

justiça para que os juízes ouvissem o que as outras pessoas pensavam da justiça e para 

que as outras pessoas conhecessem a justiça sob uma perspectiva diferente. Anos depois, 

Andréa ocupou o cargo de vice-presidente no mandato em que Rodrigo Colaço foi 

presidente (2005/2007). 

Durante alguns meses, no período do ajuizamento da ação direta de 

constitucionalidade contra o nepotismo, Rodrigo Colaço passou por uma cirurgia, então 

Andréa acabou virando a presidenta interina na AMB. Foi a primeira vez que uma mulher 

assumiu a presidência interina da associação, já que nos quase 70 anos de existência da 

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), uma das maiores e mais influentes 

associações de juízes, nunca houve nenhuma mulher ou negro na presidência. De acordo 

com a página da instituição60, que não contém muitas informações – sobre os antigos 

mandatos, o trabalho realizado pelos diretores, ou mesmo quem foram–, a AMB reúne 37 

associações regionais, sendo 27 de juízes estaduais, 8 de juízes trabalhistas e 2 de juízes 

militares. Além do presidente, da diretoria e das coordenadorias, a AMB conta com 11 

vice-presidentes em seu corpo diretivo. Com cerca de 13.900 associados, dos quais 4.500 

são mulheres, desde a sua fundação, em 10 de setembro de 1949, a associação foca na 

promoção de debates e cursos de especialização, especialmente para os magistrados, 

também procura esclarecer a sociedade acerca da competência dos profissionais do 

Judiciário. 

Em 2007, quando adentrou ao Conselho Nacional de Justiça, Andréa saiu da 

diretoria da AMB. Ao retornar do CNJ, após o término do seu biênio como conselheira, 

                                                
60 AMB. Conheça a Associação dos Magistrados Brasileiros. Disponível em: <http://www.amb.com.br 
/conheca-a-amb/>. Acesso em: 18 nov. 2017. 
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acabou coordenando uma campanha da adoção, intitulada Mude um destino, através da 

AMB. A campanha tinha o objetivo de explicar como era o percurso de uma adoção legal.  

No começo de 2018, um grupo de magistradas enfrentou a AMB, fazendo com 

que a maior entidade da classe tivesse que tratar publicamente sobre o sexismo dentro do 

judiciário. Mais de 30 juízas, de diversos estados, pediram a desfiliação da AMB, após a 

ausência de magistradas entre as conferencistas no 23o Congresso Brasileiro de 

Magistrados, que ocorreu no mês de maio. Entre as magistradas que pediram para deixar 

a entidade estava Andréa Pachá. Dias após a determinação destas mulheres, que ganhou 

destaque na imprensa, a Associação emitiu uma nota em seu site oficial, aduzindo ter 

incluído nomes de ex-desembargadoras e ministras mulheres no evento, mas ao invés de 

fazer um mea culpa sobre o ocorrido, optou por dizer que a entidade é plural e 

democrática, por isso seria descabido crer que a comissão tivesse decidido privilegiar a 

participação de homens e que esta não recebeu nenhuma sugestão das juízas que 

resolveram deixar a associação.  

Apesar de serem cerca 30 juízas dentro de 4.500 associadas, este ato representa 

um grande passo, se levarmos em consideração que nunca houve um movimento 

organizado de mulheres, que enfrentou os problemas de desigualdade de gênero 

existentes dentro da AMB. E se esta falha de representatividade fica evidente nos eventos 

científicos da instituição, nos deixam indícios sobre os problemas existentes dentro da 

sua estrutura de poder, dos cargos e comissões, ademais, como dito anteriormente, nos 

quase 70 anos de suas subsistência, nunca uma mulher foi presidente. Isso que apenas 

está se debatendo os problemas de desigualdade de gênero, imagina se os problemas 

étnicos e raciais da instituição fossem debatidos. Contudo, sobre essa temática, não há 

grandes manifestações dos juízes ou mesmo notas da Associação. Plural e democrática, 

será? 

 

1.3.9. Conselho Nacional de Justiça 

 

Um aceno preparatório para integrar o Conselho Nacional de Justiça foi feito pela 

ministra Ellen Gracie. Andréa acredita que, além da sua experiência profissional, o fato 

de ser mulher foi levado em consideração, já que era necessário que outras mulheres 

atuassem em conjunto com a ministra, em um espaço com baixa representatividade 

feminina, vez que, o conselho possui quinze integrantes e a ministra era a única mulher. 

Assim, em razão da sua atuação na AMB, que lhe conferiu grande experiência e 
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conhecimento sobre a administração, somada à questão de gênero, é que foi feito esse 

convite. Andréa menciona que não realizou campanha visando pedir voto aos outros 

ministros do Supremo Tribunal Federal, para a sessão administrativa que efetivamente 

indica os candidatos, vota e escolhe o conselheiro, justificando que naquele período, por 

ser muito recente, o CNJ não era um espaço de disputa política. Contudo, como Ellen 

Gracie fez um convite antes da sessão, resta subentendido que Andréa era a candidata 

escolhida pela ministra e ela impulsionou a sua campanha para conseguir o voto dos 

demais ministros.  
 

 E a minha ida para o Conselho também foi um processo, não teve uma 
coisa, uma regra, um espaço formal, creio que o convite veio porque, 
como fui vice-presidente da AMB, e acabei assumindo a presidência no 
momento em que a pauta do nepotismo estava em discussão no 
Conselho, como eu havia participado no ano anterior de um encontro 
numa associação internacional de juízas e tinha levado a experiência da 
magistratura, de mulheres magistradas para esse espaço, e a ministra 
Ellen Gracie Northfleet assumiu a presidência, acho que o meu convite 
veio por esses motivos, porque acho que sim, tem uma questão…[O 
convite veio pela ministra Ellen?] Pela ministra Ellen, há uma questão 
de gênero, sim, porque acho, e quando a ministra Ellen era presidente, 
ela era a presidente e eu era a única mulher no Conselho, e quando ela 
saiu fiquei sendo a única mulher num Conselho de 15 homens, quando 
a magistratura já tinha quase 40% de magistradas. Então essa é também 
uma distorção que precisamos enfrentar. Porque embora não se fale 
muito sobre feminismo nas carreiras públicas, especialmente no 
Judiciário, essa é uma questão importante que precisa ser enfrentada. 
Então fui, se a gente pode chamar de cota, mas acho que teve sim uma 
importância a questão do gênero. Porque assumi na época, no Conselho, 
a presidência da comissão que cuidava da conciliação, e esse trabalho 
da conciliação foi apresentado no encontro de magistrados, pois havia 
muitas juízas na condução do movimento pela conciliação. Então 
assumi a conciliação e acabei assumindo, no Conselho, a criação do 
Cadastro Nacional de Adoção. Se posso quantificar a importância do 
trabalho que fiz no Conselho, esse para mim foi o projeto mais 
importante que consegui construir, e foi muito difícil essa construção, 
porque trabalhar com juízes da Infância e da Juventude, tentar 
implementar… a tentativa de se criar um cadastro único já completava 
oito anos e os tribunais não conseguiam.61 

 
Então nesse contexto que eu fui convidada para o CNJ. Então não teve 
um movimento de campanha eleitoral, não fui pedir voto no Supremo. 
Na época eu acho que esse espaço ainda não era um espaço de disputa 
política, porque hoje já é um espaço que as pessoas começam a brigar 
para serem indicadas, na época ainda não era, então a minha indicação 
foi unânime do Supremo para ir para o CNJ. E durante um ano fiquei 
no CNJ única mulher, com a presidência da ministra Ellen, e no ano 

                                                
61  Entrevista: 08 abr. 2016. 



 

  56 
 

seguinte única mulher mesmo, porque depois o ministro Gilmar 
assumiu e não tinha mais mulher.62 
 

 A falta de representatividade feminina nas carreiras públicas, especialmente nos 

altos cargos do judiciário, são pautas feministas que merecem ser debatidas, de acordo 

com Andréa. Ainda mais, levando em consideração que quase 40% da magistratura é 

composta por mulheres, no primeiro grau, mas quanto maior o cargo, menor é o número 

de mulheres. Por exemplo, quando a Ellen Gracie se aposentou e saiu do CNJ, Andréa se 

tornou a única mulher entre quinze integrantes.  

Para Andréa, o fato de ser mulher sempre interfere na atuação profissional. Mas, 

no que tange a sua atuação como conselheira, este fato não interferiu na sua 

independência. Pois, pelo fato de estar em um lugar de poder, essa diferença dificilmente 

aparece. Mas é muito diferente ser mulher e ocupar esse espaço, de ser homem e ocupar 

esse mesmo espaço, principalmente, no cotidiano do exercício de poder. Por exemplo, ao 

falar com os colegas do conselho, após o término da sessão, não tinha uma mensagem no 

celular de ninguém. No seu telefone havia cerca de quinze mensagens. Seus filhos, na 

época, tinham oito e dez anos. Ela os ajudava com o dever de casa pelo Messenger, depois 

que voltava do conselho. Apesar do seu marido ter ficado com os filhos enquanto estava 

em Brasília, a gestão doméstica continuou sendo feita como se ela ainda estivesse em 

casa.  

Além disso, a empregada doméstica ligava sempre para perguntar uma ou outra 

coisa. Isso que na época não havia Skype ainda, o que lhe deu certo alívio, brinca Andréa. 

Contudo, sua rotina era muito pesada, porque de certa forma estava o tempo todo em 

diversos lugares. Por tal motivo, ela tinha a sensação de que conseguia fazer essas coisas 

simultâneas com mais facilidade do que os homens fariam, se tivessem que fazer. Mas, 

ao mesmo tempo em que o fato de ser multitarefas é visto como uma qualidade, na 

verdade, é uma forma de manutenção de um trabalho que é inegavelmente muito maior 

para a mulher. Portanto, não foi um período fácil, principalmente por seu ex-marido ter 

câncer na época, o que a fazia muitas vezes ir para Brasília, realizar a sessão e após o seu 

término retornar ao Rio bem tarde. E, dois dias depois, acontecia a mesma coisa.  

No Conselho Nacional de Justiça, Andréa coordenou o movimento de conciliação, 

que era um movimento que estava começando. Também coordenou a implantação das 

Varas de Violência contra a mulher pelo Brasil. Além disso, criou o cadastro nacional de 

                                                
62 Entrevista: 23 fev. 2015. 
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adoção. Esses três foram os principais projetos que participou quando estava no CNJ. 

Apesar de serem projetos simples, segundo ela, precisavam funcionar e, portanto, a sua 

presença era indispensável, o que a fazia viajar muito. 

           Como conselheira, Andréa foi capaz de propor agendas de interesse das mulheres, 

como a implantação das Varas de Violência contra a Mulher, ou mesmo o Cadastro 

Nacional de Adoção, que também pode ser lido como uma pauta de interesse feminino.63 

Assim, resta o seguinte questionamento: sem a presença de mulheres no plenário do CNJ, 

tais temas seriam postos em pauta? Tais agendas poderiam ser uma questão de interesse 

dos homens? Algo que será debatido adiante, quando tratarmos sobre qual tipo de 

representatividade feminina é interessante nos espaços de poder para que as mulheres 

sejam contempladas.  

  A sua experiência nos anos de atuação em Varas de Família e na AMB 

contribuíram muito no trabalho desempenhado dentro do CNJ. Pois, especialmente os 

trabalhos realizados no movimento associativo, a fizeram compreender que projetos 

coletivos, horizontais, desempenhados em conjunto, funcionam melhor por haver uma 

legitimação e/ ou apoio do grupo relacionado. 

O trabalho de implementação das Varas de Violência doméstica começou a partir 

da promulgação da Lei Maria da Penha. Segundo Andréa, foi um momento muito feliz, 

porque tinha um conjunto de pessoas trabalhando em lugares que eram importantes, 

como, por exemplo, Nilceia Freire, que na época era ministra da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres; Sérgio Renault, que naquele período estava na Secretaria de Reforma 

do Judiciário – no começo o Márcio Thomaz Bastos estava naquele cargo, depois entrou 

o Sérgio Renault e, posteriormente, o Pierpaolo Cruz Bottini. Ademais, naquele tempo, 

                                                
63 O perfil socioeconômico dos pretendentes à adoção em sua maioria é o de pessoas casadas ou vivendo 
em união estável, entre 30 e 50 anos, com renda de classe média (90%). Só 8,46% dos que pretendem adotar 
uma criança são solteiros e 2,44% são divorciados ou separados judicialmente. Dentro deste grupo há oito 
vezes mais solteiras do que solteiros interessados na adoção. Homens sozinhos representam somente 1,23% 
do universo total. De acordo com o IBGE, em 2015, das 10,3 milhões de crianças brasileiras com menos 
de 4 anos, 83,6% (8,6 milhões) tinham como primeira responsável uma mulher (mãe, mãe de criação ou 
madrasta). Como, dentro da desigual divisão sexual do trabalho, ao que tange especialmente o nosso país, 
o cuidado e a educação com os filhos ainda é majoritariamente destinada às mulheres (trabalho 
reprodutivo), podemos compreender que a pauta do cadastro nacional da adoção pode ser compreendida 
como uma pauta de interesse das mulheres. Também poderia ser lido como o interesse de outras minorias, 
como os homossexuais, por exemplo. SENADO FEDERAL. Em discussão: Revista de audiências 
públicas do Senado Federal. Brasília: Impresso Pela Secretaria Especial de Editoração e Publicações 
(Seep), 2013. Disponível em: <https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EM 
DISCUSSAO/upload/201302%20-%20maio/pdf/em%20discussão!_maio_2013_internet.pdf>. Acesso 
em: 19 set. 2018; IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD): Aspectos dos Cuidados 
das crianças menores de 4 anos de idade, 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 
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havia uma vontade de estabelecer uma política com foco na afirmação de gênero por parte 

do Conselho Nacional de Justiça. Sem essa conjunção não seria possível realizar tal 

trabalho.  

Um convênio guarda-chuva, que permitiu aos Tribunais o acesso a uma linha de 

crédito do Ministério da Justiça, foi realizado para a criação das Varas de Violência contra 

a mulher. A princípio, ocorreu uma resistência, porque não se falava em violência de 

gênero como se fala hoje. Desse modo, quando se fazia uma pesquisa pelos Tribunais, 

alguns deles alegavam que não era necessária a implantação de Varas de Violência contra 

a mulher, porque não havia uma demanda processual suficiente. Mas hoje, verifica-se que 

as que foram criadas já não dão conta e a demanda só cresce. De acordo com o Justiça 

em números,64 de 2017, relatório preparado pelo Conselho Nacional de Justiça que 

objetiva fornecer informações sobre dados essenciais para a definição de políticas 

públicas do Poder Judiciário, tanto no Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), quanto no de 

Tocantins (TJ-TO), as demandas criminais envolvendo violência doméstica contra a 

mulher são as mais recorrentes, entre todos os demais processos que tramitam na Justiça 

Estadual destes estados. 

 Embora Andréa reconheça que a estrutura do judiciário seja extremamente 

autoritária, hierarquizada e corporativa, o fato de ser juíza de primeiro grau, no meio de 

ministros e desembargadores, nunca prejudicou o seu trabalho dentro do CNJ. Contudo, 

ela aduz que a sua independência nunca foi afetada, já que não se colocou em um lugar 

que pudesse se submeter a este tipo de verticalização. Ademais, ela sempre desfrutou de 

muita autonomia e sempre conseguiu ter espaço para fazer o que pretendia, pois, ser 

conselheira do CNJ nunca foi um projeto planejado. Além disso, como aquele órgão 

exerce o controle e a fiscalização, inclusive, de tribunais superiores, nunca foi tratada com 

diferença pelos outros membros, no exercício das suas funções como conselheira. 

 Andréa não sofreu interferência no seu trabalho no CNJ, já que acredita ter 

escolhido pautas que são consideradas “perfumaria”, ou seja, agendas de trabalho que 

ninguém se importa muito, por não serem necessariamente vinculadas ao poder, como 

adoção, violência doméstica e conciliação, por exemplo.  Ao menos, ela percebia que era 

tratado de tal forma. Mas a visão que possuía é a de que, a partir dessas pautas, era 

possível fazer uma transformação significativa no poder. Então, se era esse o espaço que 

possuía, como sempre aprendeu a trabalhar nas entrelinhas, o utilizou para atuar dentro 

                                                
64 CNJ. Justiça em Números 2017: ano-base 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/ 
files/conteudo/arquivo/2017/11/100d387b0339d6d8544a29e30a3b2150.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2017.  
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daquela instituição. Ao se ocupar tais espaços, ela tinha uma legitimação institucional, 

que pôde ser utilizada a favor de alguns avanços para a sociedade. Se o movimento pela 

conciliação ou mesmo pela implementação das varas de violência doméstica tivesse se 

iniciado fora do judiciário, talvez não houvesse nenhum impacto, não há como averiguar 

isso, mas o certo é que, como ocorreu dentro do CNJ foi possível concretizar tais 

demandas.  

 Andréa não sabe se sua percepção está ligada a liberdade que possui, porque 

quando escolheu a profissão que exerce, não foi uma escolha no sentido: “dediquei a 

minha vida inteira para ser juíza”. Ela quis ser juíza, mas tinha inúmeras outras 

possibilidades. Foi uma escolha pragmática pela estabilidade. Portanto, sua escolha foi 

muito livre o que a coloca em um lugar que facilita a não submissão a esse tipo de 

hierarquia ou comando.  

Na transição da presidência da ministra Ellen Gracie (2007-2008) para o ministro 

Gilmar Mendes (2008-2009) não houve um impacto nos trabalhos que estava 

desempenhando. Mas houve uma mudança bastante significativa na condução do CNJ, 

pois a gestão da ministra Ellen Gracie era mais voltada para a informatização e sua 

preocupação maior era com a organização interna, enquanto o ministro Gilmar Mendes 

pautou a sua gestão na vida pública, assim, o foco do judiciário passou a ser a imprensa. 

Como os projetos conduzidos por Andréa concediam uma visibilidade muito positiva ao 

judiciário, estando de acordo com os propósitos de Gilmar Mendes, ela não só conseguiu 

continuar com a sua agenda, como obteve autonomia total para desempenhá-los.   
 
[Tem alguma diferença na presidência da Ellen e do Gilmar, não em 
relação às personalidades, mas o gênero interfere na forma de como eles 
trabalham isso? ] Olha eu percebi muito pouco, uma diferença na forma 
de trabalhar, tanto da ministra Ellen quanto do ministro Gilmar. Eles 
tinham pautas diferentes, o trabalho dela foi muito mais voltado para a 
informatização, o dele, aliás, quando ele assumiu o CNJ, ele deu para o 
CNJ uma visibilidade que até então não tinha, porque o CNJ conseguiu 
pautar políticas nessa questão dos presos provisórios, é um espaço 
muito interessante de afirmação de política judiciária. Então 
dependendo de quem está no comando, porque a pauta também é assim, 
isso eu imaginei que um órgão colegiado, tivesse uma pauta mais 
colegiada, mas como é um órgão muito novo, a gente não sabia bem 
como essas pautas iam aparecendo. 
Então assim, em dez anos consegue a gente já consegue fazer uma 
avaliação muito negativa do rumo que o Conselho tomou quando falta 
densidade para construir essa pauta, porque você precisa ouvir as 
pessoas, não é chegar no Conselho – não é um cargo honorífico, não 
vou chegar num lugar que vai pautar ou estabelecer uma política 
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judiciária e imaginar que eu pessoa física, tenha condição de propor 
alguma coisa em meu nome.  
Então eu acho que esse exercício do coletivo, faz muita falta para o CNJ 
se fortalecer como um órgão de gestão, de administração, e aí o que a 
gente tem se ressentido hoje na magistratura, eu acho que nos próprios 
tribunais, é que o modelo da verticalidade que era muito forte dos 
tribunais para os juízes de primeiro grau, se repete hoje do CNJ para os 
Tribunais. Então é muito fácil assimilar esses modelos mais 
autoritários, então eu acho que compromete a pauta sim. Você não 
trabalha com o coletivo, você não escuta, a experiência da Ouvidoria 
nesse sentido é muito mais rica, para mim, pessoalmente, porque é legal 
você conseguir entender o que se busca, o que se pretende, o que é que 
está faltando, aí tem que ter vontade de escutar.65 

 
Gilmar Mendes escolheu trabalhar com uma agenda vinculada aos presídios, algo 

que ninguém falava e que acabou sendo importante, principalmente na perspectiva dos 

Direitos Humanos. Mas, apesar de descentralizar a administração de uma maneira muito 

eficiente, foi o período em que o conselho acabou crescendo muito e se tornou 

demasiadamente burocrático: o número de funcionários cresceu muito e a estrutura 

administrativa inflou. Na presidência anterior, havia um assessor para cada dois 

conselheiros, um motorista para todo mundo e não havia uma estrutura administrativa, 

mas, para Andréa, era do jeito ideal, já que o CNJ ainda não era um “tribunalzão” e a 

burocracia ainda não aprisionava esse órgão.   

 

1.3.10. Perspectiva para o futuro 

 

 Ainda que não seja exatamente uma ambição, mas sim “um processo natural da 

carreira”, o próximo projeto de Andréa Pachá dentro da magistratura é ser promovida à 

desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, como suas 

atividades profissionais não se resumem à área jurídica, ela segue produzindo textos e 

acabou de lançar um novo livro, intitulado Velhos são os outros. 
 
Eu agora estou esperando ir para o Tribunal de Justiça, que eu acho que 
para carreira é o que eu tenho de próximo projeto, mas a magistratura 
na minha vida não é a única atividade. Então eu estou aí produzindo uns 
textos para a publicação de mais um livro, estou tentando escrever um 
romance, uma personagem que busca o pai na época da ditadura, que é 
uma história da época da geração que eu pertenço, que é uma geração 
que cresceu no silêncio, eu acho que é uma história que eu preciso 
escrever, e é assim, eu tenho trabalhado, eu enxergo isso daqui como  
uma forma de trabalhar muito privilegiada, muito, muito, muito, se eu 
for para o Tribunal vai ser ótimo, se eu não for vai ser ótimo também. 

                                                
65 Entrevista: 30 out. 2017 
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Eu acho que assim, escolher ser magistrado você tem a carreira como 
um dos espaços que você pode transitar. Mas fico no primeiro grau 
tranquilamente, se precisar ficar, não é assim, uma ambição pessoal ser 
desembargadora, eu acho que isso é um processo natural da carreira.66 
 

Na mesma linha dos seus outros dois livros – a Vida não é justa (2012) e Segredo 

de Justiça (2014) –, o seu novo livro vale-se das suas experiências à frente da Vara de 

Família e nos anos vividos dentro da sala de audiência, mas o diferencial consiste na 

temática, que foca em histórias permeadas pelo acaso do tempo, pela memória, pela 

longevidade e pelas experiências saboreadas por aqueles que já trilharam longos 

caminhos. 
 
[Nitidamente a gente percebe nos seus projetos você tem uma 
diversidade e um olhar que está, me desculpe a repetição, mas está 
olhando para fora, ou seja, você está construindo os seus projetos 
pensando para fora. E aí eu queria te perguntar, o que pensa a 
corporação da Andréa? Como é esse olhar da corporação para você? ]  
O que eu tenho como objetivo no trabalho que eu faço aqui de juíza, de 
magistrada, de ouvidora, é sempre buscar espaço onde eu possa juntar 
esses olhares, o olhar para fora, o olhar para dentro. Eu acho que a ida 
para a Ouvidoria tem a ver com isso, que é um espaço onde eu posso 
ouvir o que tem do lado de fora, e criticamente trabalhar o que eu tenho 
dentro, porque eu também não sou juíza de ficar só decidindo o que está 
no processo, eu gosto de administração, eu gosto de me meter nos 
projetos, eu participo do Projeto de Justiça Itinerante, Justiça Cidadã, 
que é um projeto que a gente tem aqui que formam lideranças 
comunitárias, já há dez anos. Então hoje, o meu projeto como 
magistrada, enquanto eu sou titular dessa Vara e espero essa promoção, 
na Ouvidoria e já com autorização da nova administração é ampliar a 
escuta, eu vou começar a levar a Ouvidoria para esses projetos da 
Justiça Itinerante, o que eu percebi é que o que está chegando aqui não 
é nada que diz respeito à falta de acesso à justiça, e a Ouvidoria é para 
ser um canal entre o judiciário e a sociedade. Então a gente não está 
ouvindo a sociedade, eu não consigo saber o que a sociedade espera, 
quer, ou que caminho, qual a dúvida que ela tem, então eu vou levar a 
Ouvidoria para esses projetos da Justiça Itinerante. Então a gente vai 
fazer audiências públicas nas comunidades, pra trazer essa escuta de 
fora e poder pensar em projetos aqui, e assim super em off que ainda 
não foi divulgado, mas eu estou abrindo na Ouvidoria agora, na 
primeira semana de março, um canal de atendimento às mulheres, para 
processos que digam respeito violência de gênero, Lei Maria da Penha. 
Assim, porque não tem, não é uma substituição do 180, o 180 continua 
sendo denunciado lá, mas é um canal com uma pessoa que está treinada 
na Ouvidoria para escutar as mulheres que têm processos aqui que 
dizem respeito à violência de gênero, para fazer um atendimento 
específico desse segmento. Esse é um projeto de mulher.67 

 

                                                
66 Entrevista: 23 fev. 2015. 
67 Entrevista: 23 fev. 2015. 
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Além disso Andréa Pachá segue como Juíza Titular da 4ª. Vara de Órfãos e 

Sucessões, como Ouvidora Geral do TJRJ, canal que visa receber as manifestações dos 

jurisdicionados e da sociedade, buscando soluções adequadas para a melhora dos serviços 

afeitos ao Poder Judiciário. Também é responsável pela Ouvidoria da Mulher, que foi 

criada em 2015 no intuito de facilitar o acesso o acesso à justiça das mulheres que tenham 

dúvidas, reclamações ou sugestões relativas a processos já existentes, no que tange a 

violência doméstica. O que difere a Ouvidoria da Mulher da Ouvidoria Geral é que nos 

casos em que existam dúvidas, reivindicações ou a necessidade de orientação, a primeira 

está preparada para uma prestação mais acolhedora, cuidadosa e realiza o 

encaminhamento para outros órgãos competentes, quando oportuno, como para a 

delegacia, Defensoria ou Ministério Público. 

  



 

  63 
 

CAPÍTULO 2 

DA MAGISTRATURA ATÉ O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: UM 

OLHAR SOBRE AS MULHERES NA CÚPULA DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

2.1. DA PORTA AO TELHADO DE VIDRO: A CASA PIRAMIDAL QUE PERMITE 

A ELAS O ACESSO AO TÉRREO, MAS NÃO AOS ANDARES MAIS ALTOS. 

 

No início, a participação das mulheres na magistratura deu-se de maneira muito 

tímida. Há controvérsia sobre quem foi a primeira juíza da história do Brasil. As notícias 

narram que em 1954, após ser aprovada no concurso para magistratura, Thereza Grisólia 

Tang foi lotada na 12a circunscrição judiciária, sediada em Criciúma, mantendo-se como 

única juíza do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) até 1973.68 Em 1975, Thereza 

foi designada como desembargadora, chegando até a presidência do TJSC, por pouco 

menos de três meses, entre dezembro de 1989 e março de 1990.69 Apesar de ela carregar 

o “título” de primeira juíza, o Acervo Centro de Memória Mulheres do Brasil expõe que 

Iete Bolmicar Ribeiro de Souza Passarella teria sido empossada como juíza substituta em 

17 de janeiro de 1951, na Vara de Acidente de Trabalho do Rio de Janeiro, mas somente 

assumiu o exercício em 5 de setembro de 1951.70 Posteriormente, em 1975, teria sido 

nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do extinto Estado da Guanabara.71  

                                                
68UFRGS, Comunicação. Morre primeira juíza do país, antiga aluna da UFRGS. Disponível em: 
<https://www.ufrgs.br/caar/?p=1063>. Acesso 22 jun. 2018; MIGALHAS. Desembargadora Thereza 
Grisólia Tang, primeira mulher a tornar-se juíza no Brasil, faleceu no último sábado em 
Florianópolis/SC. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI95383,91041-
Desembargadora+Thereza+Grisolia+Tang+primeira+mulher+a+tornarse+juiza>. Acesso 22 jun. 2018; 
DONNA, Revista. Conheça a primeira mulher a ocupar o cargo de juíza no país. Disponível em: 
<http:// revistadonna.clicrbs.com.br/noticia/conheca-a-primeira-mulher-a-ocupar-o-cargo-de-juiza-no-
pais/>. Acesso 22 jun. 2018. 
69FRAGALE FILHO, Roberto; MOREIRA, Rafaela Salem; SCIAMMARELLA, Ana Paula de O. 
Magistratura e gênero: um olhar sobre as mulheres nas cúpulas do judiciário brasileiro. Disponível 
em: <https://eces.revues.org/1968>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
70De acordo com o site do TJRJ, Iete Bomilcar Passarella (1914 - 1992) teria sido a primeira mulher a se 
tornar juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, em 1953, e também a primeira 
mulher desembargadora, em 1974, o que ainda lhe concederia o título de primeira juíza mulher. Contudo, 
a informação disponível no site do TJRJ está incorreta, pois a Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 
a 1975. TJRJ, Assessoria de Imprensa. Exposição sobre a Mulher, o Direito e a Sociedade em cartaz no 
Museu da Justiça. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-
conteudo/5111210/5157816>. Acesso 30 jun. 2018.  
71MULHER 500. Iete Bomilcar Ribeiro de Souza Passarella – Mulher 500 Anos Atrás dos Panos. 
Disponível em: <http://www.mulher500.org.br/iete-bomilcar-ribeiro-de-souza-passarella-1992/>. Acesso 
22 de junho de 2018. No dia 22 de junho de 2018 entrei em contato com a instituição citada, solicitando as 
fontes das informações veiculadas em seu site sobre Iete Bomilcar Robeiro de Souza Passarella, através da 
aba contato (http://www.mulher500.org.br/contato/), porém, até o presente momento não obtive retorno do 
e-mail enviado. Como Iete Bomilcar foi preocupada com as causas sociais e, talvez por isto, cassada pelo 



 

  64 
 

Enquanto outras unidades da federação já contavam com mulheres adentrando aos 

cargos de magistradas, o Estado de São Paulo só contou com a primeira mulher ocupando 

esta posição na década de 1980. A desembargadora Zélia Maria Antunes, que integrou a 

lista do primeiro concurso que aprovou mulheres no estado, com outras duas colegas, 

narra o pioneirismo desta proeza: 

 
Num primeiro instante, foi algo chocante porque havia uma resistência 
muito grande, dentro do próprio Tribunal, para se aprovar mulheres. As 
pessoas não estavam acostumadas. No Fórum, quem respondia por uma 
vara era sempre um juiz, o cartório era subordinado a um magistrado e, 
de repente, chega uma mulher. Houve uma surpresa inicial, até certo 
desrespeito por conta de uma mentalidade machista, do tipo: eu não vou 
me submeter a uma mulher.72 
 

De acordo com Kenarik Boujikian Felippe, desembargadora do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, o cargo de juiz foi uma exclusividade masculina no 

Estado até o ano de 1981. Naquele ano passaram três mulheres e 69 homens, já no ano 

seguinte passaram 73 homens e apenas uma mulher. No concurso em que entrou para a 

magistratura, em 1989, passaram 10 mulheres. Segundo ela, ser juíza naquela época, na 

cidade de Piracicaba, primeira em que atuou, causava uma grande curiosidade e 

estranhamento, chegando ao nível de algumas pessoas aparecerem na porta da sua sala 

apenas para olhar uma juíza mulher atuando.73  

Entretanto, esse estranhamento com as juízas mulheres, especialmente com as 

mulheres negras, ainda ocorre, pois, no imaginário social74, existe uma representação de 

                                                
Ato Institucional, de acordo com Ada Caperuto, a hipótese que paira é a de que alguns dados sobre ela são 
controversos, pois a sua história e os seus documentos foram apagados no período da ditadura. 
CAPERUTO, Ada. Mulheres: em busca de igualdade de direitos. Fórum: Revista da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em:< 
http://amaerj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/31.pdf>. Acesso 22 jun. 2018. 
72BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Elas chegaram para ficar. Difusão de Ideias. Fundação Carlos 
Chagas, São Paulo, 2007, p. 4. 
73CORTÊZ, Natacha. Julgue como uma Garota. [2016]. São Paulo: Revista TPM. Disponível em:< 
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/kenarik-boujikian-desembargadoras-que-condenou-roger-abdelmassih-
nas-paginas-vermelhas>. Acesso 10 set. 2018. 
74Por imaginário social, opto por utilizar o conceito do historiador polonês Bronislaw Backo (1985), que 
compreende este enquanto um conjunto de representações coletivas associadas ao poder. Segundo Roger 
Chartier, uma vez que a representação é um elemento fundamental do imaginário social, capaz de 
transportar o universo simbólico para o mundo social, existiria um conjunto de classificações, divisões e 
hierarquizações capazes de definir a compreensão do mundo social a partir de orientações dos grupos ou 
classes sociais ou suas frações, variáveis de acordo com a posição de cada um em determinados espaços da 
sociedade. Assim, as representações ou percepções do social, apesar de aparentemente neutras, produzem 
estratégias e práticas – sociais, escolares e políticas – de poder e dominação (CHARTIER, 2002 e 1990) 
MAGALHÃES, Wallace Lucas. O imaginário social como um campo de disputas: um diálogo entre Baczko 
e Bourdieu. Albuquerque: Revista de História, v. 9, n.o 18, p. 92-110, 2017. 
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como é o sujeito juiz que para algumas pessoas ainda é associada ao sujeito universal75: 

masculino, branco, heterossexual, com perfil socioeconômico elevado. De acordo com o 

Censo do Poder Judiciário76, 30,2% das magistradas identificam reações negativas por 

parte de outros profissionais do sistema de justiça pelo fato de serem mulheres, enquanto 

69,8% não identificam tal tipo de comportamento. Com relação aos jurisdicionados, essa 

percepção de reações negativas pelo fato de serem mulheres cai para 24,7%, enquanto 

75,3% não identificam essa diferenciação. Como exemplo de vinculação da imagem do 

sujeito juiz à figura do sujeito universal há o relato da magistrada Karen Pinheiro, da 1a 

Vara do Júri de Porto Alegre, que, apesar de atuar há 19 anos na profissão, diz que: “se 

assustam quando me apresento como magistrada”, pelo fato dela ser uma mulher negra.77  

Ainda como exemplo, temos a narrativa de Andréa Pachá no seu livro A vida não 

é justa. Na história Gabriel no Alemão, que aconteceu por volta de 2011, é recontado o 

episódio em que a juíza é abordada por Gabriel, um rapaz desesperado com a burocracia 

que lhe mantinha há quase dois anos correndo atrás de um déficit de cidadania: seu 

registro. Por tal motivo, o jovem de 20 anos alegou que viraria traficante no morro do 

Alemão caso a sua situação não fosse resolvida logo, já que a falta de documentação lhe 

estava causando transtornos, a ponto de Policiais Militares o terem confundido com um 

ladrão de cesta básica, quando este seguia para sua casa, após ter adquirido o pacote de 

alimentos concedido pelo Estado. Segue o recorte que nos interessa dentro deste contexto: 
 
Achei graça na abordagem do guri e mandei entrar. O projeto de 
traficante era franzino, brilhava de tão negra a pele. Os dentes brancos 
e o sorriso aberto contrastavam com as ameaças anunciadas.  
– Então, é você que tá pensando em mudar pro Alemão? 
– É isso, não, moça. Eu tô tentando acertar uma parada já tem um não, 
e essa demora tá me dando revolta. Não tenho tempo pra ficar voltando 
aqui toda hora, não. Eu trabalho todo dia. 
– Então não quero te atrapalhar. Diz pra mim que parada é essa e o que 
é que eu posso fazer? 
– Olha moça, a senhora não pode fazer nada, não. Tem que ser um juiz. 
– Vamos começar de novo. Muito prazer, eu sou a juíza. 

                                                
75BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo – 3a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016; BUTLER, Judith. 
Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2017; BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2011. 
76CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Censo do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2014, p. 85 e 86. 
77SCOLA, Daniel. Se assustam quando me apresento como magistrada, diz juíza da 1a Vara do Júri 
de Porto Alegre [2018]. Disponível em: < https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/daniel-scola/noticia/ 
2018/07/se-assustam-quando-me-apresento-como-magistrada-diz-juiza-da-1a-vara-do-juri-de-porto-alegr 
e-cjk4cl6x201yi01p6a2ehxudm.html>. Acesso 14 set. 2018; SUPTITZ, Bruna. Para Karen Pinheiro, 
racismo migrou ao plano individual. [2018]. Disponível em: <http://www.ajuris.org.br 
/2018/11/19/entrevista-para-karen-pinheiro-racismo-migrou-ao-plano-individual/>. Acesso 19 nov. 2018. 
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O olhar do menino denunciava sua incredulidade. Mesmo naquela 
situação, ele tinha clareza do que era um magistrado, e seguramente a 
imagem era muito diferente do que ele encontrou ali.78 

  

 O relato da juíza Karen Pinheiro e a história do Gabriel ajudam a ilustrar como 

uma coletividade de pessoas que pensam como ele cria representações ou percepções 

sociais, através de conjuntos de divisões e hierarquizações, que orientam grupos na 

construção do imaginário social, ou seja, se os homens brancos heterossexuais, com perfil 

socioeconômico elevado, historicamente estiveram/estão no poder e ainda representam o 

perfil dominante dos magistrados, desembargadores e ministros, a imagem que se cria do 

sujeito juiz ou dos que ocupam os cargos de poder, de uma forma geral, é que ele possuam 

tais características. A desembargadora Kenarik Boujikian percebeu que poderia ser juíza 

ao pesquisar jurisprudências e, por acaso, encontrar a decisão de uma desembargadora do 

Rio Grande do Sul. Só então ela foi capaz de prestar o concurso para a magistratura. 

Assim, na entrevista79 concedida em 2016, ela se questiona: quais as referencias que as 

pessoas possuem? Quais as referências que sobram para nós, mulheres? Quantas e quem 

são as mulheres que ocupam os espaços de poder? Acrescentaria ainda, outra indagação: 

quantas e quem são as mulheres negras que ocupam os espaços de poder? O debate lato 

sensu sobre representatividade feminina no poder judiciário e nos cargos de poder 

deixarei para o final. Entretanto, sobre as referências que as pessoas possuem: pelo relato 

da juíza Karen Pinho e pela história de Gabriel, há indício de que a imagem do que é um 

magistrado não contempla muitas vezes a identidade feminina e a negra.   

Ainda sobre a trajetória das juízas pioneiras, apesar de ter-se iniciado na década 

de 1950, o processo de feminização das profissões jurídicas, como a advocacia, o 

ministério público e a magistratura, começou a se intensificar a partir da década de 90, 

ganhando maior relevância na virada do século.80 Antes disso, há cerca de 60 anos atrás, 

as opções de trabalho para as mulheres encontravam-se restritas a certas áreas ou “guetos 

profissionais femininos”, como o magistério e enfermagem, por exemplo. Nessas 

profissões as mulheres reproduziam as habilidades que são tidas – pejorativamente – 

                                                
78PACHÁ, Andréa Maciel. A vida não é justa. Rio de Janeiro: Agir, 2012. 
79CORTÊZ, Natacha. Julgue como uma Garota. [2016]. São Paulo: Revista TPM. Disponível em:< 
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/kenarik-boujikian-desembargadoras-que-condenou-roger-abdelmassih-
nas-paginas-vermelhas>. Acesso 10 set. 2018. 
80BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Elas chegaram para ficar. Difusão de Ideias. Fundação Carlos 
Chagas, São Paulo, 2007; BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo e diferença de gênero na 
magistratura paulista. Civitas, v. 10, p, 270-292. 2010; SABADELL, Ana Lúcia. Manual de Sociologia 
Jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.  
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como inatas a elas, como destreza, cuidado, paciência, entre outras. Não se viam mulheres 

usando togas, defendendo clientes nos tribunais ou ocupando espaços públicos de poder.81  

 

Gráfico 1 – Percentual de magistrados segundo ano de ingresso, por sexo 

Fonte: CNJ, 2014, p. 37 

 

Ao logo da década de 1990, a presença feminina começa a se consolidar na 

advocacia, no ministério público, na magistratura e nos demais cargos vinculados ao 

sistema de justiça. Em 1993, as mulheres representavam cerca de: 40,6% dos quadros 

vinculados à procuradoria e aos advogados públicos; 35,1% dos quadros relacionados à 

carreira de advocacia; e, 22,5% entre os magistrados. Já no ano de 2004, estes números 

avançaram para 43,3%, 45,9% e 34,4% na devida ordem. Destaque para o número de 

mulheres nos quadros da magistratura, que contou com um aumento de quase 12%, neste 

intervalo de onze anos.82  

                                                
81BRUSCHINI, Maria Cristina Aranha. Elas chegaram para ficar. Difusão de Ideias. Fundação Carlos 
Chagas, São Paulo, 2007, p. 3-4. 
82Op. cit., p. 4-5. 
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Para Kenarik, como na sua época o concurso da magistratura era identificado, isto 

é, constava o nome do candidato na prova, isso acabava barrando a entrada das mulheres 

na carreira. A não identificação da prova foi uma proposição apresentada pela Associação       

Juízes pela Democracia (AJD), em 1995. Desde que foi aprovada, o número de mulheres 

aumentou significativamente,83 mas, mesmo antes disso, algumas seleções para a 

magistratura já vinham adotando este posicionamento desde os primórdios da década de 

1990.84 

A Resolução n.o 75,85 que dispõe sobre o dever da Comissão Examinadora velar 

pela preservação do sigilo das provas escritas até a identificação da autoria, na realização 

da sessão pública, data de maio de 2009. Tal ato teve como intuito atender a imperativa 

necessidade de editar normas que uniformizassem os procedimentos e os critérios 

relacionados ao concurso público para o ingresso na carreira da magistratura, em âmbito 

nacional e em todos os ramos da Justiça. Antes do Conselho Nacional de Justiça realizar 

este ato administrativo, ficava a critério das Comissões de Concurso vinculadas aos 

órgãos especiais ou aos Tribunais adotarem esse requisito. Além disso, alguns estados, 

como São Paulo, por exemplo, realizaram leis estaduais – como a n.o 9.351 de 1996 –, 

que vedaram a identificação dos candidatos na prova para o ingresso da magistratura da 

Justiça Comum, objetivando assim diminuir a discriminação e as fraudes. 

Ressalva-se, contudo, que a feminização da magistratura pode ser comparada 

como uma casa piramidal: uma vez que as mulheres conseguem adentrar nos níveis 

inferiores da carreira, mas no topo – ou seja, quanto maior o grau hierárquico –, a sua 

presença se torna mais escassa. De acordo com o Censo do Poder Judiciário,86 realizado 

pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos dados disponibilizados nos sites do Supremo 

Tribunal Federal87 e dos Tribunais Superiores:88 no Supremo Tribunal Federal as 

                                                
83CORTÊZ, Natacha. Julgue como uma Garota. [2016]. São Paulo: Revista TPM. Disponível em:< 
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/kenarik-boujikian-desembargadoras-que-condenou-roger-abdelmassih-
nas-paginas-vermelhas>. Acesso 10 set. 2018. 
84Na prova para a magistratura do trabalho, do TRT da 1a Região já existia a não identificação da prova em 
1993, por exemplo. 
85 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução n.o 75, de 12 de Maio de 2009. Brasília, 2009.  
86 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Censo do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2014. 
87 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Composição atual do STF. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaAprese
ntacao>. Acesso 10 set. 2018. 
88 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Ministros do TST. Disponível em: < 
http://www.tst.jus.br/ministros>. Acesso 10 set. 2018. 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Composição do STJ. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Composição>. Acesso 10 set. 2018. 
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mulheres representam 18,18% e os homens 81,82%; nos Tribunais Superiores as 

mulheres representam 15,54% e os homens 84,45%; ocupando os cargos de juiz de 

segundo grau as mulheres representam 21,5% e os homens 78,5%; e, nos cargos de juiz 

de primeiro grau as mulheres representam 34,4% e os homens 65,6%, conforme gráfico 

abaixo.  

 

Gráfico 2 – Percentual de magistrados segundo o tipo de carreira, por sexo  

Fonte: elaboração da autora com base no CNJ, 2014 

 

Com relação ao percentual de magistradas(os) segundo os ramos, verifica-se que 

existem justiças nas quais subsistem mais mulheres, como a do Trabalho, em que as 

magistradas representam 47%, bem como há justiças onde esse percentual está bem longe 

do ideal, como a Militar Estadual, a que menos possui magistradas mulheres, com 16,2%. 

No que tange aos Tribunais Superiores, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o que 

mais subsistem ministras, das 26 vagas existentes seis são preenchidas por mulheres, o 

que representa o percentual de 23%. Já o Tribunal Superior Militar (TSM) é o que menos 

                                                
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Composição STM. Disponível em: < https://www.stm.jus.br/o-stm-
stm/composicao-da-corte>. Acesso 10 set. 2018. 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA. Composição do TSE.  Disponível em: <http://www.tse.jus.br/o-
tse/ministros/composicao>. Acesso 10 set. 2018. 
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apresenta ministras, das 15 vagas, apenas uma é ocupada por mulher, o que representa o 

percentual de 6,6%. Contudo, apesar da baixa representatividade das mulheres, outro 

dado resta mais alarmante: ambos tribunais não contam com a presença de ministros 

negros em sua composição.89  

 

Quadro 1 – Percentual de magistrados na base e no topo, por sexo e ramo da justiça 

Fonte: elaboração da autora   

Conforme desprende-se dos dados apresentados no Quadro 1, não há uma exata 

correlação entre os ramos de justiça que possuem mais mulheres na sua base, 

necessariamente, serem aqueles onde se encontram mais mulheres no topo do seu 

Tribunal Superior. Contudo, coincidentemente, o Tribunal Superior do Trabalho e a 

Justiça do Trabalho é o segmento no qual elas estão mais presentes, conforme já citado. 

Em segundo lugar está o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dos 33 ministros, seis 

                                                
89Os dados sobre os Tribunais Superiores citados foram adquiridos através do acesso aos seus sites oficiais. 
Nos casos em que estes não possuíam as imagens dos ministros, foi possível ter acesso às fotos fazendo 
uma busca pelo nome completo, por meio da rede mundial de computadores, para verificar quantos eram 
negros e/ ou mulher.  
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são mulheres e existe também um ministro negro. Como o STJ é o Tribunal Superior 

vinculado à Justiça Estadual (com 34,5% de magistradas) e a Justiça Federal (26,2% de 

magistradas), a média entre ambos daria o percentual de 30,35% de magistradas mulheres. 

Em terceiro lugar está o Tribunal Superior Eleitoral, que dos sete ministros, apenas uma 

é mulher e não existe nenhum ministro negro. Na sua base está a Justiça Eleitoral90, com 

28,1% de mulheres magistradas. Em quarto lugar está o Superior Tribunal Militar91, com 

6,6% de ministras e a Justiça Militar da União, com 26,3% de magistradas. Em último 

lugar aparece a Justiça Militar Estadual, conforme já citado.  

Não encontrei dados no Censo do Poder Judiciário (2014) que tratam sobre o 

percentual de desembargadores por sexo e ramo, em conjunto, somente a média geral, na 

qual as desembargadoras representam 21,5% e os desembargadores por sua vez 

equivalem a 78,5%. No que tange aos ministros do Supremo Tribunal Federal, das onze 

cadeiras, apenas duas são ocupadas por mulheres e nenhuma por negros. Assim, elas 

representam 18% e eles 82%. 

 Nessa lógica, Fabiana Cristina Severi aduz que, na carreira da magistratura, 

quanto maior for o cargo e/ou função, menor será a quantidade de mulheres. Isso porque, 

apesar de existir uma ilusão de igualdade de oportunidades na profissão, subsistem 

barreiras para a progressão das mulheres no Poder Judiciário, que as impedem de ocupar 

posições de prestígio e/ou poder. Para a autora, a disparidade entre homens e mulheres 

no interior da carreira estaria relacionada com distintos critérios para o ingresso e para a 

promoção na magistratura, uma vez que o primeiro se dá através de concurso público de 

provas e títulos, já o segundo por antiguidade e merecimento.92 Este seria o conhecido 

telhado ou teto de vidro, definição surgida no final dos anos 1980, nos Estados Unidos93, 

                                                
90  Na Justiça Estadual não há uma magistratura própria, ou seja, organizada em carreira. Os órgãos da 
Justiça Federal exercem a sua atividade em uma dinâmica diferenciada, de modo a permitir, por exemplo, 
que, em sua esfera, atuem magistrados de outros tribunais, tais como do STF, do STJ, da Justiça Federal e 
da Justiça Comum Estadual. 
91A Justiça Militar é peculiar, pois, é um pouco diferente das demais, como a Justiça do Trabalho, por 
exemplo, que possui no primeiro grau o juiz do trabalho, no segundo grau os desembargadores do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) – mais conhecidos como juízes de 2a instância – e na 3a instancia os Ministros 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O Supremo Tribunal Militar (STM) é o órgão de cúpula apenas 
da Justiça Militar da União. Já a Justiça Militar Estadual possui a sua câmara recursal que seria o Tribunal 
de Justiça Militar, porém, só em três unidades da Federação: Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.  
92SEVERI, 2016, apud ALMEIDA, Fernanda Andrade. A feminização do Poder Judiciário e os efeitos do 
gênero na administração da Justiça. In: Encontro Anual da ANPOCS, 41, 2017, Caxambu/MG. Anais do 
41o Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2017. 
93STEIL, Andrea Valéria. Organizações, gênero e posição hierárquica - compreendendo o fenômeno do 
teto de vidro. Revista de Administração, v. 32, n.o 3, p. 62-69, 1997. 
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para indicar as barreiras que causam o desaparecimento das mulheres nos postos 

hierárquicos mais altos, conforme será debatido abaixo.  

 

2.1.2. Onde estão as mulheres negras e os homens negros no judiciário? 

 

Se as mulheres brancas chegam com dificuldade aos andares mais altos, as 

mulheres negras e os homens negros ainda possuem obstáculos para abrir a porta e entrar 

na casa piramidal do Poder Judiciário. Não existem dados no Censo do Poder Judiciário 

mais recente (2014) que estabeleçam o percentual de magistrados por raça/cor e sexo, em 

conjunto. Assim, as mulheres magistradas, sem distinção de carreira (juízas, 

desembargadoras, ministras), somam 35,9% e os homens 64,1%, sendo que esses 

números diminuem consideravelmente quando tratamos da questão racial: os negros 

representavam somente 15,6%, já os brancos somam 84,2%, conforme o terceiro gráfico. 

No que tange ao percentual de ingresso, de 1955 até 1981, o percentual de mulheres na 

carreira da magistratura foi de 21,4%, enquanto nesse mesmo período, o número de 

negros foi de 16,5%, sendo que tal número se manteve estável ou diminuiu 

moderadamente até o período de 2012-2013, quando aumentou para 19,1%. Já para as 

mulheres, o percentual de ingresso na magistratura sempre cresceu, chegando no período 

de um ano citado anteriormente, ao patamar de 35,9%. 

Em 2015 foi aprovada a Resolução 203, do Conselho Nacional de Justiça, que 

dispõe sobre a reserva aos negros, no âmbito do Poder Judiciário, de 20% das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de ingresso na 

magistratura. Objetivando, assim, reduzir a desigualdade de oportunidades para a 

população negra, que apesar de representar 52,9% da população brasileira, ou seja, cerca 

de 112,7 milhões de pessoas94, totaliza apenas 15,6% de magistrados, conforme já citado 

anteriormente.  

 Embora a Resolução estabeleça o percentual mínimo de 20% das vagas, esse 

número pode ser elevado a critério de cada tribunal, que também possui autonomia para 

criar outras políticas afirmativas, de acordo com as particularidades locais. Na Bahia, por 

exemplo, estado no qual o IBGE contabilizou que 76% da população é negra – ou seja, 

cerca de 10,6 milhões de pessoas –, o Tribunal de Justiça aprovou a elevação do 

                                                
94 Somada a população preta e parda chega-se a esse valor. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) 2015. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso 16 set. 2018. 
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percentual de cotas para 30%. Contudo, a Resolução é temporária e possui o seu fim 

previsto para 9 de julho de 2024, mesma data que encerra a vigência da Lei 12.990/2014, 

que estabeleceu a política de cotas para negros nos concursos públicos.95  

 

Gráfico 3 – Percentual de magistrados segundo dados étnico-raciais, por carreira 

 

 

Fonte: CNJ, 2014, p. 42 

 

A política judiciária que visa uma redução da desigualdade étnico-racial já 

demonstra um resultado positivo, através dos dados publicado pelo CNJ em 2018, no 

Perfil Sociodemográfico dos Magistrados.96 A maioria dos juízes se declara branca 

                                                
95CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novos concursos cumprem norma do CNJ sobre cota de 
negros no Judiciário [2016]. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/no ticias/cnj/81355-novos-
concursos-cumprem-norma-do-cnj-sobre-cota-de-negros-no-jud iciario>. Acesso 16 set. 2018. 
96 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros - 
2018. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/49b47a6cf9185359256c227 
66d5076eb.pdf>. Acesso em 15 out. 2018. 
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(80,3%), 18,1% se declara negra (16,5% pardos e 1,6% pretos) e 1,6% é de origem 

asiática (amarelo), ou seja, houve um aumento de 2,5% dos juízes negros, se comparado 

com os dados do Censo do Poder Judiciário de 2014. Outros dados que merecem ser 

apontados: a diversidade étnico-racial é um pouco maior na Justiça do Trabalho (19% das 

juízas são negras e 21% dos juízes são negros) em comparação às Justiças Estadual (16% 

de juízas negras e 19% de juízes negros) e Federal (12% de juízas negras e 18% de juízes 

negros). Assim, os dados apontam que há mais juízes negros do que juízas negras, logo 

no entrecruzamento de raça e gênero, a mulher negra é a que menos consegue adentrar na 

carreira da magistratura. 

De acordo com Fabiana Cristina Severi, a hegemonia masculina e branca suscita 

a relevância de uma composição mais distributiva na magistratura, no que tange à questão 

de gênero e étnico-racial, como estratégia para o fortalecimento da legitimidade 

democrática do Poder Judiciário.97 Assim, diante das legislações e das resoluções que 

fomentam políticas afirmativas étnico-raciais, é certo que número de magistrados negros 

irá aumentar consideravelmente. Contudo, é pouco provável que haja simetria na 

promoção, como acontece com as mulheres em relação aos homens, que enfrentam 

barreiras que as impedem de ascender. Portanto, o fenômeno do telhado de vidro não 

pode ser pensando somente através do recorte de gênero, mas também deve-se explorar 

o recorte racial, uma vez que as assimetrias no recrutamento e na promoção que as 

mulheres enfrentam agora já são/ serão o novo desafio para a políticas afirmativas étnico-

raciais.  

 

2.1.3. Telhado de vidro: a masculinização/branqueamento do comando e a 

feminização/negralização da subalternidade 

 

O telhado ou teto de vidro pode ser conceituado como uma segregação hierárquica 

de gênero, mas acrescento também a segregação hierárquica racial, que impede as 

mulheres e os negros de ascenderem verticalmente na carreira, com a mesma velocidade 

que os homens e os brancos. Ocasionando, assim, uma sub-representação feminina e 

negra nos altos postos de comando das organizações públicas e privadas. Assim, as 

mulheres e os negros acabam ficando com as posições de menor prestígio e menor 

                                                
97SEVERI, 2016, apud ALMEIDA, Fernanda Andrade. A feminização do Poder Judiciário e os efeitos do 
gênero na administração da Justiça. In: Encontro Anual da ANPOCS, 41, 2017, Caxambu/MG. Anais do 
41o Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2017. 
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remuneração, em outras palavras, é a masculinização/branqueamento do comando e a 

feminização/ negralização da subalternidade.  

Ao analisarem a seletividade das carreiras, com base nos censos demográficos 

realizados entre 1960 até os anos 2000, Kaizô Beltrão e Moema Teixeira98 chegaram à 

conclusão de que, em geral, as carreiras com mais homens – como, por exemplo, as 

ligadas à engenharia –, possuem uma participação menor de negros, ao contrário das 

carreiras mais femininas – como, por exemplo, serviço social, pedagogia, enfermagem –

, que contam com uma participação maior, embora, o aumento da escolaridade feminina 

e dos negros teham seguido linhas temporais semelhantes, com o mesmo padrão de 

seleção social e hierarquização. Assim, é possível identificar uma coincidência entre os 

caminhos de acesso das mulheres e dos negros.  

No setor privado, são raras as mulheres e os negros nos altos cargos de poder. De 

acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, em 2016, que analisou o perfil 

social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, 

constatou-se que, apesar das mulheres (51,4%) e dos negros (52,9%) representarem a 

maioria da população brasileira, há uma sub-representação feminina e negra nos altos 

postos, ou seja, um afunilamento hierárquico, que faz com que quanto maior seja o cargo, 

menor seja o número desses dois grupos ocupando estes postos. De modo geral, a situação 

das mulheres é melhor, elas representam 13,6% do quadro executivo, que, desde 2010, 

mantém o mesmo percentual, ou seja, não houve um aumento na participação feminina. 

Já os negros possuem uma exclusão mais acentuada, tendo sua participação nos mesmos 

postos resumida a 4,7% e na gerência representam 6,3%, tendo o maior contingente 

localizado no cargo de aprendizes e trainees, com a proporção de 57,5% e 58,2%.99 

No setor público, via de regra, as contratações se dão por aprovação prévia em 

concurso de provas e títulos, assim, a prerrogativa de igualdade de tratamento a membros 

de uma mesma carreira pode conduzir à impressão de que o teto de vidro seja menos 

visível ou mesmo não exista. Corrobora para tal percepção, o fato das mulheres estarem 

presentes em grande número nos escalões e órgãos inferiores.100 

                                                
98BELTRÃO, Kaizo Iwakami; TEIXEIRA, Moema de Poli. O Vermelho e o negro: raça e gênero na 
universidade brasileira - uma análise da seletividade das carreiras a partir dos censos demográficos de 
1960 a 2000. Rio de Janeiro: Ipea, 2004. 
99INSTITUTO ETHOS. Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas 
ações afirmativas. São Paulo: Instituto Ethos e Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2016.    
100BERNARDES, Franco César.; MOURA, Marcelo Gameiro de; ACCO, Marco Antônio de Castilhos. 
Diagnóstico da situação da mulher na administração pública federal. Brasília: ENAP, 1998.  
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De acordo com o Censo do Poder Judiciário101, no que tange à percepção das 

dificuldades nos processos de remoção e promoção na carreira, 86,1% das magistradas 

entendem que enfrentam as mesmas dificuldades que os colegas do sexo masculino, 

13,6% acreditam que enfrentam mais dificuldades e 0,2% acreditam que enfrentam 

menos dificuldades que os colegas juízes. Ainda, chama atenção que a Justiça Militar 

Estadual, ramo que menos possui mulheres magistradas, é o segmento da justiça no qual 

50% das juízas afirmaram que enfrentam mais dificuldades que os colegas juízes. Já as 

magistradas da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, ramos que mais existem 

mulheres, foram as que menos tiveram a percepção de que enfrentam mais dificuldade 

que os colegas juízes, com 11,8% e 14,3%, respectivamente.  

 

Gráfico 4 – Percentual de magistradas segundo o grau de dificuldade nos processos 

de remoção e promoção na carreira em comparação com os magistrados, por ramo 

de Justiça  

Fonte: CNJ, 2014, p. 88 

                                                
101CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Censo do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2014, p. 88. 
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Além disso, como nas carreiras públicas, especialmente na magistratura, há uma 

maior igualdade salarial e as condições desiguais no trabalho são menos evidentes entre 

homens e mulheres, a tendência é de que as magistradas compreendam que não existam 

barreiras de gênero, ou seja, que as mulheres possuem a mesma oportunidade de ser 

promovida que os homens. Nesse sentido, de acordo com Andréa Pachá: 

 
Então tudo que a gente fala, eu acho que essa questão de gênero, 
especialmente na magistratura, a nossa tendência é sempre afirmar que 
é igual, que é da mesma maneira, que as oportunidades acontecem, que 
as promoções acontecem, que os espaços políticos são ocupados, mas 
quando se confronta isso com a realidade, você vê que não é assim. Eu 
não tenho esse número, mas talvez fosse interessante pensar nas 
promoções por merecimento, quando as promoções não são por 
antiguidade, como é que é esse corte [...].102  
 

A promoção dos magistrados é disciplinada pela Lei Orgânica da magistratura 

Nacional e complementada pelo regimento interno dos tribunais, bem como por 

resoluções do CNJ. São dois os critérios principais: antiguidade e merecimento. O 

primeiro refere-se ao tempo de profissão, de forma que o candidato com maior tempo de 

magistratura deverá ser elegido. Apenas nos casos em que a maioria absoluta do Tribunal 

de Justiça ou do órgão especial votar contra a promoção do juiz mais antigo, este será 

recusado.  

Já a promoção por merecimento relaciona-se com as habilidades no exercício da 

profissão. Buscando trazer mais clareza para este quesito – ao menos na teoria –, já que a 

Lei Orgânica e alguns regimentos não traziam requisitos objetivos para a aferição deste 

critério, em 2010, o CNJ estabeleceu a Resolução n.o 106, com essa finalidade. Neste 

cotejo, deve-se levar em consideração: I) desempenho (aspecto qualitativo da prestação 

jurisdicional) – 20 pontos; II) produtividade (aspecto quantitativo da prestação 

jurisdicional) – 30 pontos; III) presteza no exercício das funções – 25 pontos; IV) 

aperfeiçoamento técnico – 10 pontos; V) adequação da conduta ao Código de ética da 

magistratura nacional – 15 pontos. Ainda, o ato administrativo citado também disciplina 

a especificidade atinente a cada tópico de exigências, por exemplo: como desempenho 

avalia-se a qualidade das decisões proferidas: a) a redação; b) a clareza; c) a objetividade; 

d) a pertinência de doutrina e jurisprudência, quando citadas; e) o respeito às súmulas do 

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.  

                                                
102 Entrevista: 23 fev. 2015. 
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A cada nova vaga disponível para a promoção ao desembargo utiliza-se ora o 

critério de antiguidade, ora o de merecimento, de modo alternado. No momento da 

publicação no diário oficial – do estado ou da União, variando conforme a justiça estadual 

ou federal –, o tribunal responsável deve informar se a vaga aberta é destinada ao critério 

de promoção por antiguidade ou por merecimento. Se reservada ao merecimento, o 

magistrado interessado, com no mínimo dois anos de efetivo exercício, deverá dirigir o 

seu requerimento ao Presidente do Tribunal no prazo limite, previsto no edital. Após a 

aferição dos critérios é formada uma lista tríplice, enviada ao governador nos casos da 

Justiça Estadual, ou ao Presidente da República nos casos da Justiça Federal ou do 

Trabalho. Nos casos em que o juiz figurar três vezes consecutivas ou cinco alternadas, na 

lista tríplice, este deverá ser promovido. Se reservado aos critérios de antiguidade, o 

tribunal deverá enviar um único nome, daquele que figurar como o mais antigo, caso este 

consinta com a promoção. Em ambos os casos, a nomeação será sancionada pelo chefe 

do Poder Executivo.  

Assim, esse sistema de progressão de carreira, que estabelece como um dos 

critérios a antiguidade, sem levar em consideração que as magistradas começaram a 

ocupar tais cargos, com mais força, somente entre os anos 1990 e 2000, já seria um 

mecanismo de restrição ao acesso das mulheres às instancias superiores, devido à entrada 

tardia destas. Contudo, como a antiguidade é um fator objetivo, as mulheres acabam 

sendo promovidas por este critério. Já o merecimento, apesar de na teoria ser objetivo, 

acaba sendo passível de diversos questionamentos. Tanto que não é incomum o Conselho 

Nacional de Justiça ser provocado para instaurar procedimento de controle 

administrativo, por questionamentos atinentes às promoções por merecimento, 

principalmente, no que tange a avaliações sem fundamentação, sobre os cinco critérios 

fixados em sua Resolução n.o 106. Diante disso, desprende-se que, ainda que se tenha 

tentado dar objetividade ao critério de merecimento, tal critério restou questionável, 

sobretudo entre as magistradas. Assim, subsiste a hipótese de que este método não 

favorece a promoção das mulheres.  

A única unidade da federação em que as mulheres somam a maioria, em se 

tratando do desembargo estadual, é no Pará, onde elas representam 61,53%. 

Considerando os demais Tribunais de Justiça do país, nota-se que poucos se aproximam 

destes números: atrás do TJPA está o TJBA com 50% e o TJAC, com 41,66%, conforme 

a tabela abaixo. Contudo, mulheres ocupando os cargos no desembargo da Justiça 

Estadual constituem apenas 19, 68%.  
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Quadro 2 – Percentual de desembargadores nos Tribunais de Justiça, por sexo e 

unidade da federação 

Estado da 

Federação 

Composição 

do Tribunal 

Pleno 

Quantidade de 

desembargadores 

Quantidade de 

desembargadoras 

Proporção de 

mulher no 

cargo (%) 

PA 26 10 16 61,53% 

BA 54 27 27 50% 

AC 12 7 5 41,66% 

RJ 177 117 60 33,89% 

CE 46 31 15 32,60% 

TO 10 7 3 30% 

RR 7 5 2 28,57% 

RS 141 101 40 28,36% 

MT 29 21 8 27,58% 

MA 27 20 7 25,92% 

DF 40 30 10 25% 

AP 9 7 2 22,22% 

GO 36 28 8 22,22% 

AM 19 15 4 21,05% 

MG 130 106 24 18,46% 

SE 11 9 2 18,18% 

PR 119 100 19 15,96% 

PB 19 16 3 15,78% 

SC 59 55 7 11,86% 

RN 34 30 4 11,76% 

ES 28 25 3 10,71% 

RO 24 22 3 10,71% 

SP 356 332 24 6,74% 

AL 15 14 1 6,66% 

MS 32 30 2 6,25% 

PI 20 19 1 5% 

PE 46 45 1 2,17% 

Fonte: CARDOSO; RAMBEIRO, 2016, p. 211-212. 
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 De acordo com Denise Cardoso e Ana Patrícia Rameiro a explicação oficial para 

o Pará possuir o maior percentual de mulheres no desembargo da Justiça Estadual, 

consiste no fato de que entre as décadas de 60 e 70, os homens não se interessavam pela 

carreira da magistratura (o que mudou com o decorrer dos anos) porque, em tal estado, o 

cargo era mal remunerado e os vencimentos atrasavam. Por este motivo, a magistratura 

paraense passou a ser, ao menos paritariamente, ocupada por mulheres. Com o passar do 

tempo, principalmente pelo critério de antiguidade, as mulheres obtiveram promoções 

verticais, chegando neste cargo.103  
 
Eu lembro quando eu fui representar o Comitê Difusor do Prêmio 
Innovare, no começo era o comitê gestor, que a AMB fazia parte logo 
no início, e a gente foi fazer o lançamento do Innovare no Pará, e o Pará 
era um Tribunal 75% feminino, o Tribunal, a cúpula. Então uma coisa 
assim surpreendente, porque não tinha isso no resto do país. E a 
explicação que eu ouvi lá era assustadora, que num determinado 
momento, se pagava tão pouco para a magistratura estadual, que os 
homens foram se desinteressando da carreira, aí as mulheres ocuparam 
a magistratura e concentrou um número grande de mulheres e estavam 
todas na cúpula naquele mesmo momento. Então não era uma coisa 
assim, não vieram porque ocuparam um espaço político, com igualdade 
de condições não.104 

 
Assim, o único desembargo estadual em que as mulheres estão presentes em maior 

número está marcado por um período de precarização da magistratura, no qual apenas as 

mulheres aceitavam se submeter a um cargo com vencimentos que atrasavam por meses 

e com valores tão baixos, que deixavam a profissão desinteressante aos homens. Ou seja, 

naquele período, a magistratura estadual no Pará reproduzia a lógica que paira no mercado 

de trabalho brasileiro, que destina as mulheres os cargos de menor remuneração. Contudo, 

com a estruturação, estabilização e valorização da profissão ao decorrer dos anos, houve 

uma procura maior dos homens.  

Ao examinar as hipóteses da inevitabilidade em relação à presença das mulheres 

nas cúpulas judiciais brasileiras, em especial por concurso público, levando em 

consideração os critérios de promoção (antiguidade e merecimento), Ana Paula 

Sciammarella, Rafaela Selem Moreira e Roberto Fragale Filho105 concluem que parece 

                                                
103CARDOSO, Denise Machado; RAMEIRO, Anna Patrícia Ferreira. O lugar do gênero nas trajetórias profissionais de 
mulheres desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: um estudo de caso. Revista Cantareira, v. 1, 
2016, p. 211-212. 
104 Entrevista: 23 fev. 2015. 
105FRAGALE FILHO, Roberto; MOREIRA, Rafaela Salem; SCIAMMARELLA, Ana Paula de O. 
Magistratura e gênero: um olhar sobre as mulheres nas cúpulas do judiciário brasileiro. Disponível 
em: <https://eces.revues.org/1968>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
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ser questão de tempo a chegada das mulheres aos tribunais e as cúpulas. Contudo, ao 

analisarem os impactos da presença feminina na administração judiciária, compreendem 

que o maior desafio não consiste na expansão do número de mulheres, mas sim na 

construção de uma alteridade de gênero que propicie diversidade e heterogeneidade nas 

cúpulas.  Posto que o discurso de “igualdade” diretamente relacionado ao ideal de 

“neutralidade” do profissionalismo – que ressalta a competência e a expertise – defronta 

com evidências de possíveis barreiras de gênero no âmago das instituições. Sendo que as 

experiências no cotidiano do trabalho e/ou as dificuldades para o acesso aos cargos de 

poder expõem o paradoxo entre o discurso e a prática.  

Ainda de acordo com os autores, os empecilhos no que tange o aspecto da 

hierarquia denotam que, apesar do processo de feminização, a magistratura está inserida, 

na qualidade de profissão, em um “sistema de gênero”, em outras palavras, um sistema 

socialmente construído que coloca mulheres e homens em lugares bem determinados nas 

instituições e na sociedade. Como subsiste a predominância masculina no exercício 

profissional, elas acabam adotando posturas mais rígidas e necessidades constantes de 

afirmação de sua competência para ocupação do cargo. Portanto, a ocupação dos cargos 

de direção pelas mulheres não aponta para a feminização destes espaços – sob a ótica da 

subjetividade – ou mesmo que as pautas das mulheres estão sendo apresentadas.  

Contudo, apesar dos dados apontarem para o fato de que é uma questão de tempo 

a chegada das mulheres à cúpula, no que tange aos cargos de direção dos Tribunais de 

Justiça e a escolha dos ministros para os Tribunais Superiores ou para o Supremo 

Tribunal, os critérios para chegar até esses cargos não são os mesmos que dizem respeito 

ao desembargo. Por exemplo, os cargos de direção recaem sobre os juízes mais antigos, 

de acordo com o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, sendo que é vedada a eleição 

daqueles que exerceram quaisquer cargos na direção por 4 anos, ou o de Presidente, a não 

ser que já tenham se esgotado todos os nomes, na ordem de antiguidade. Portanto, a 

eleição dos presidentes dos tribunais é pautada por uma lógica de exclusão, o que reduz 

as possibilidades de um efetivo debate sobre os rumos do tribunal.106 Ademais, apenas os 

desembargadores podem votar no presidente dos Tribunais, o que indiretamente também 

reduz a participação feminina, levando em consideração que as mulheres magistradas 

estão em número maior no primeiro grau da carreira.    

                                                
106FRAGALE FILHO, Roberto da Silva. Democratização dos tribunais: Eu quero votar para presidente. 
Revista da Escola Nacional da Magistratura –  Ano VII, n.o 6. Brasília: Escola Nacional da Magistratura, 
2012, p.162-163. 
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No que tange aos ministros dos tribunais superiores e do STF, os critérios de 

indicação são políticos, sendo que cada um possui especificidades. O TSE, por exemplo, 

é composto por sete ministros, três são ministros do STF, dois do STJ e dois são 

advogados indicados pelo STF, através de uma lista tríplice, enviada ao Presidente da 

República para que este selecione. Assim, o processo de triagem e seleção dos ministros 

que advém da advocacia transcorre entre os gabinetes do TSE, do STF e da Presidência 

da República, sem qualquer participação da sociedade. 

Portanto, seria realmente questão de tempo para as mulheres adentrarem aos 

cargos mais altos do Poder Judiciário? Quando os critérios são menos objetivos e mais 

políticos subsistiria uma menor chance para as mulheres adentrarem em tais espaços? E 

as que têm acesso, conseguem representar as outras mulheres? Ou elas estariam 

reproduzindo a lógica de um poder masculinizado e branco? Sobre representatividade 

feminina debater-se-á abaixo.  

 

2.2. O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

 

 A Reforma do Judiciário enfrentou uma longa jornada até chegar ao seu principal 

resultado: a criação do Conselho Nacional de Justiça. Desde a convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte até a promulgação da Constituição de 1988, foram debatidos 

diversos projetos com o intuito de materializar mudanças estruturais nas instituições 

integrantes do sistema de justiça, para que elas deixassem de ser opacas e inacessíveis. 

Ocorre que poucos foram os projetos a obter êxito. A execução da Reforma seguiu no 

mesmo compasso da abertura política ocorrida no período militar: ambas se deram de 

forma lenta, gradual e restrita. Longos anos se passaram até que a tramitação do projeto 

da Reforma, perante o Congresso Nacional, desembocasse na sua implantação. Tamanha 

morosidade do legislativo107 espelha a complexidade do Judiciário e exalta suas 

idiossincrasias: poder hermético, obscuro e resistente a mudanças. Características essas 

                                                
107 De acordo com Maria Tereza Sadek, a morosidade na reforma do Poder Judiciário, que a fez tramitar 
por mais de uma década no Congresso Nacional, está relacionada com as diversas modificações que o 
projeto sofreu e até ser aprovado pelos parlamentares praticamente não possuía semelhanças da proposta 
inicial. Ademais, a agenda de prioridades do Governo e do Legislativos girava em torno da pauta da 
violência e não existiam aspectos favoráveis à discussão e à implementação de mudanças decorrentes de 
uma onda reformista no sistema de justiça na América Latina. SADEK, Maria Tereza Aina. Poder 
Judiciário: perspectivas de reforma. Opinião Pública.. 2004, vol.10, n.1 pp.01-62. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762004000100002&lng=en&nrm=iso 
>. Acesso em 10 jan 2019. 
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que transparecem a semelhança entre a estrutura e lógica operacional do Poder Judiciário 

e das Forças Armadas. Conexão que, em certa medida, explica a complexidade e os óbices 

para transformações institucionais profundas, sob o paradigma democrático.108 

 O Conselho Nacional de Justiça, órgão de governança do Poder Judiciário, foi 

instituído através da Emenda Constitucional n.o 45/2004. Contudo, enfrentou grande 

resistência, principalmente por parte da Associação dos Magistrados Brasileiros, que 

pugnou por sua inconstitucionalidade (ADI n.o 3.367-DF), antes mesmo da publicação de 

tal emenda109, aduzindo ofensa ao princípio da separação dos poderes, ante a 

possibilidade do controle externo do judiciário. 

 

[Nesse período estava em tramitação no Congresso a emenda, o que 
viria a ser a emenda constitucional 45, a qual, entre muitas outras coisas, 
falava também do Conselho Nacional de Justiça. Qual era a visão da 
Associação? Existia uma diferença da visão da magistratura do Rio de 
Janeiro para a da nacional?] Olha, é engraçado… Na verdade, como o 
Rodrigo começou mais tarde na AMB, acho que foi em 2005, o Rodrigo 
tomou posse, antes eu era diretora de direitos humanos e na ocasião, 
quando se começou, foi no final da gestão do Cláudio Maciel, se criou, 
na Secretaria da Reforma do Judiciário, uma conversa para começar a 
avançar na reforma, que não avançava. Então tive uma experiência 
anterior a esse momento, quando eu acreditava sinceramente que seria 
desnecessária a criação de um órgão de controle do Poder Judiciário. 
Tenho artigos sobre isso, eu achava, com a experiência que eu tinha no 
Rio de Janeiro, achava que os tribunais deveriam exercer o controle, 
respeitando as peculiaridades de cada um, a autonomia de cada um, e 
eu fantasiava também que era possível que esse controle fosse exercido 
de uma maneira adequada, eficiente e republican…[Via Corregedoria?] 
Via Corregedoria, via órgão especial, via pleno. Eu achava que era 
inadmissível a gente existir como um Poder, que de alguma forma 
controla as relações, e não conseguir exercer o próprio controle. Então 
isso é, talvez fosse muito mais um desejo do que uma constatação, mas 
na ocasião eu acreditava verdadeiramente nessa possibilidade e achava 
que um órgão externo poderia vulnerabilizar a independência do 
magistrado. Essa era uma preocupação muito grande, porque se 
imaginava que a pretensão era aniquilar a independência funcional da 
magistratura, reduzir a função do Judiciário como um Poder. Isso 
desestabilizaria a relação e os controles, os pesos e contrapesos. Então 
havia uma resistência muito marcada110. 

 

                                                
108 LAVIGNE, Rosane M. Reis.  Política judiciária no Conselho Nacional de Justiça e a perspectiva de 
gênero?.  Dissertação (Mestrado em Direito) - Escola de Direito. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 
2010, p.64 
109A Emenda Constitucional que deu origem ao Conselho Nacional de Justiça (EC n.o 45) foi publicada e 
passou a vigorar em 30 de dezembro de 2004, ocorre que, antes mesmo da sua publicação, a Associação 
dos Magistrados do Brasil pugnou por sua inconstitucionalidade, vindo a distribuir a ADI em 09 de 
dezembro de 2004. 
110 Entrevista: 08 abr. 2016. 
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 No período de tramitação da Emenda Constitucional n.o 45, Andréa Pachá ocupou 

cargos de diretoria e, posteriormente, foi vice-presidenta da Associação dos Magistrados 

Brasileiros e também sua presidenta interina. Momento em que chegou a acreditar que 

seria desnecessária a criação de um órgão externo de controle do Poder Judiciário, já que 

este poderia aniquilar a independência da magistratura e reduzir a função do Judiciário 

enquanto um Poder. O que desestabilizaria a relação dos pesos e contrapesos entre os Três 

Poderes. Portanto, com base em suas experiências, presumia que a maneira mais 

adequada, eficiente e republicana para que esse controle fosse exercido seria através dos 

tribunais, respeitando a peculiaridade e a autonomia de cada um, via corregedoria.  
 
Só que, nas reuniões na Associação, encontrávamos colegas de outros 
estados da federação que eram francamente favoráveis a um órgão de 
controle externo, especialmente em estados onde não havia qualquer 
tipo de controle, onde não havia qualquer possibilidade de observação 
dos princípios constitucionais e onde os juízes, especialmente os juízes 
de primeiro grau, eram muito vulneráveis, porque havia perseguição. 
Então, se o juiz não concordasse politicamente com a orientação do 
Tribunal, ele não era promovido, e isso era muito real. A questão 
remuneratória, cada estado tinha uma forma de remunerar. E nesse 
momento, quer dizer, logo depois, quando mudou a orientação e mudou 
a conversa, a forma de pactuar os dissensos, porque era isso o que a 
gente precisava fazer, o Joaquim Falcão sempre tinha uma afirmação 
que é muito real, que “não é um Judiciário, nós somos muitos 
Judiciários”. Como a gente conseguia sentar e pactuar esses dissensos 
todos, em torno de um projeto que reformasse todo o Poder? Porque o 
Poder aí já era nacional. Então, na época, eu já era vice-presidente da 
AMB, foi nessa transição, e fui integrar um grupo de trabalho, com o 
Sérgio Renault, na Secretaria de Reforma do Judiciário, e era uma 
conversa muito clara, da qual participaram defensoria pública, 
Ministério… Fomos muito ouvidos e tentava-se ajustar: já que não é 
possível incluir todas as mudanças que todo mundo quer, que mudanças 
são possíveis incluir? Quais são os consensos que temos? E, nesse 
momento, surgiu a criação do Conselho. E a AMB, ainda assim, ficou 
contra a criação até o final, porque existia uma firme orientação das 
representações de que o Conselho não deveria ser criado com a 
participação de membros externos, e os membros externos eram os 
membros indicados pelo Senado, pela Câmara, pela OAB e pelo 
Ministério Público. Isso foi ao Supremo, a AMB ajuizou uma ADI, 
perdemos essa ADI e o Supremo disse: “o Conselho é constitucional”. 
A partir daí nossa posição foi contribuir e tentar, já que esse mecanismo 
existe e é constitucional, como vai ser a participação da magistratura no 
funcionamento desse órgão? E foi logo na implantação. E foi muito 
importante perceber que, logo no início, a adesão, especialmente da 
magistratura de primeiro grau, foi muito forte. Os juízes de primeiro 
grau gostaram da experiência daquele órgão, que dava efetividade a 
comandos que os tribunais locais não davam. Então toda a questão de 
votação para promoção, para remoção, o voto ser aberto, o voto ser 
fundamentado, criação de critérios objetivos para promoção e remoção, 
que sempre foi uma bandeira corporativa da magistratura […] De 
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primeiro grau. Mas como veio com um apoio muito grande, acho que 
houve um momento rico, no qual a magistratura de primeiro grau levava 
uma demanda muito próxima à demanda da sociedade para o Conselho 
e tinha uma resposta muito positiva do Conselho.111 
 

 Contudo, nas reuniões da Associação, muitos juízes de primeiro grau, de outras 

unidades da federação, eram favoráveis à existência de um órgão de controle externo, 

especialmente nos estados em que não havia qualquer tipo de controle e observação dos 

princípios constitucionais por parte dos Tribunais, chegando, em alguns casos, até mesmo 

à perseguição de magistrados que não concordassem com a orientação de dado Tribunal. 

Através desta experiência, Andréa começou a compreender a necessidade de um órgão 

que dava efetividade a comandos que alguns tribunais não davam, mas a AMB foi contra 

a criação do CNJ até o julgamento da ADI pelo STF.  

 Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal afastou a ofensa e reconheceu a 

constitucionalidade da EC n.o 45/2004. Tal vitória, todavia, trouxe consequências, uma 

vez que o principal argumento do acórdão se baseou no fato do Conselho não representar 

um órgão externo, mas sim, integrado ao Poder Judiciário, ou seja, de natureza 

administrativa, já que este é submetido ao controle jurisdicional do STF. Em outras 

palavras, o Conselho apenas constituía uma mudança de arquitetura institucional, cuja 

nova configuração proporcionava uma breve abertura do Judiciário, supostamente mais 

apropriada para oferecer respostas, sem, contudo, adentrar na problemática do déficit 

democrático do Poder Judiciário, no sentido: político, econômico e social. Retirava-se, 

dessa forma, a demanda por mais prestação de contas (accountability), que incorporasse 

uma dimensão externa do controle no aparato judicial.112 

De acordo com o texto constitucional (artigo 103-B, § 4º), compete ao CNJ o zelo 

pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura; a 

expedição de atos jurídicos e recomendações; a definição do planejamento estratégico, 

dos planos de meta e dos programas de avaliação institucional do judiciário, focando na 

eficiência e celeridade dos serviços; a produção e a divulgação de indicadores sobre 

movimentação processual e performance da atividade jurisdicional em todo país; 

reclamações e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, que podem ser 

efetuados pelos cidadãos; o julgamento de processos disciplinares e a aplicação de 

                                                
111 Entrevista: 08 abr. 2016. 
112FRAGALE FILHO, Roberto. Conselho Nacional de Justiça: Desenho Institucional, Construção de 
Agenda e Processo Decisório. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 56, n.o 4, p. 
975-1007, 2013, p. 975 a 976. 
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sanções administrativas contra os magistrados.  

Neste sentido, matérias tradicionalmente concedidas aos conselhos judiciais 

passaram a ser regradas pelo CNJ, como é o caso da Resolução n.o 135/2011, que 

uniformizou as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos 

magistrados, acerca do rito e das penalidades. A edição de tal regulamento fez a AMB 

ajuizar a ADI n.o 4.638-DF, por entender que tal matéria era de competência privativa 

dos tribunais e não do CNJ. O debate sobre autonomia e prestação de contas 

(accountability) foi intenso e gerou grande tensão113: de um lado, os que tinham 

preferência pelas apurações locais utilizavam a autonomia como justificativa; do outro, 

os que desejavam a ampliação da prestação de contas do judiciário eram favoráveis à 

preservação da competência do CNJ. Essa discussão se estendeu por um longo debate, 

que ganhou ares pessoais, eivada de questões conjunturais e corporativas, cujo maior 

impacto aparentemente deu-se na capacidade de mutação da agenda do Conselho. Isto 

significa que, embora seja grande o poder do presidente na construção da agenda do CNJ, 

já que basicamente é ele que conduz quais serão as principais pautas do órgão, conflitos 

de interesses múltiplos e heterogêneos foram capazes de diluir a pauta em algumas 

ocasiões.114 

Infere-se do desenho institucional do CNJ que tal órgão desponta no intuito de 

encorajar e agilizar o processo de democracia brasileira, através da concepção e do 

gerenciamento de políticas judiciárias nacionais, bem como do estabelecimento de 

diretrizes gerais para o funcionamento dos Tribunais, sem que se tire a liberdade de auto-

                                                
113“[...] com o ajuizamento da ADI n.o 4.638-DF, instaurou-se um intenso debate em torno da competência 
do CNJ. Como catalizadores das posições antagônicas, tinha-se, de um lado, o presidente do Conselho e, 
de outro lado, a corregedora nacional, cujas posições sustentavam, respectivamente, que as apurações de 
desvios deveriam ser apuradas localmente e que elas poderiam ser efetuadas diretamente pelo Conselho. O 
debate ganhou a imprensa e, após a corregedora nacional afirmar que havia “bandidos de toga”, o presidente 
do Conselho capitaneou a edição, em setembro de 2011, de uma nota de esclarecimento por ele assinada 
com mais onze conselheiros repudiando tais acusações. Poucos dias depois, os seis conselheiros 
representantes do Ministério Público, da OAB e da sociedade civil (Marcelo Nobre, Bruno Dantas, 
Wellington Saraiva, Gilberto Valente, Jorge Hélio Chaves e Jeferson Kravchychyn) publicaram um artigo 
conjunto na Folha de São Paulo enfatizando que o debate estaria fora de foco, pois, “não se trata 
propriamente de recusar ou afirmar a competência originária do CNJ em matéria disciplinar (...), mas o que 
se deve discutir são formas procedimentais para que o funcionamento do Conselho represente também o 
fortalecimento da corregedoria dos tribunais”. As evidências da fratura interna do Conselho, presentes na 
assinatura coletiva do artigo pela totalidade de seus membros não oriundos da magistratura, eram ainda 
mais explicitadas por seu presidente que, na mesma ocasião e no mesmo veículo, reafirmava sua posição 
original em favor das apurações locais. Enfim, o debate fazia-se intenso e recrudesceria ainda em dois 
outros momentos: em dezembro de 2011, com a concessão monocrática da medida liminar pelo ministro 
relator Marco Aurélio em favor da inconstitucionalidade do regramento elaborado pelo CNJ e, em fevereiro 
de 2012, por ocasião de sua revogação pela estreita margem de seis votos a cinco pelo plenário do STF”. 
Op. cit., p. 989. 
114Op. cit., p. 989 e 990. 	
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organização dos mesmos. Entretanto, diante da impossibilidade do controle social externo 

do Poder Judiciário através de tal órgão, vislumbra-se que essa breve abertura dentro do 

Judiciário ainda não alterou a opacidade deste Poder. 

 

2.2.1. A COMPOSIÇÃO DO CNJ  

 

De acordo com a Constituição Federal (art. 103-B), o Conselho Nacional de 

Justiça compõe-se de quinze membros, com mandato de dois anos, admitida uma 

recondução, sendo: 

 

Quadro 3 – Órgãos de indicação dos conselheiros do CNJ 

 

Membro do Conselho Nacional de 
Justiça 

Indicação/Função 

O presidente do STF Presidirá também CNJ 
 

1 ministro do STJ Indicado pelo STJ 
1 ministro do TST Indicado pelo TST 

1 desembargador  do TJ Indicado pelo STF 
1 juiz Estadual  Indicado pelo STF 
1 desembargador do TRF Indicado pelo STJ 
1 juiz Federal Indicado pelo STJ 
1 juiz de TRT Indicado pelo TST 
1 juiz do Trabalho Indicado pelo TST 
1 membro do Ministério Público da 
União 

Indicado pelo Procurador-Geral da 
República 

1 membro do Ministério Público Escolhido pelo Procurador-Geral da 
República dentre os nomes indicados 
pelo órgão competente de cada 
instituição estadual 

2 advogados Indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 

2 cidadãos de notável saber jurídico e 
reputação ilibada 

Indicados: um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado 
Federal 

      Fonte: elaboração da autora, com base na CF/1988 
 

 Conforme verifica-se, os conselheiros são indicados por diversos órgãos: do 

Supremo Tribunal Federal (STF) advém o próprio presidente, que é também o presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, tal órgão ainda é responsável pela indicação de dois 

membros – um Desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) e de um Juiz Estadual; o 
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Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica três membros – um ministro que advém do 

próprio órgão, um Desembargador de um Tribunal Regional Federal (TRF) e um Juiz 

Federal; o Tribunal Superior do Trabalho (TST) indica três membros – um ministro 

oriundo do próprio órgão, um Desembargador de um Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) e um Juiz do Trabalho; a Procuradoria Geral da República (PGR) indica dois 

membros vinculados ao Ministério Público, sendo um de origem federal (MPU) e outro 

de origem estadual (MP); a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) indica dois 

advogados; por fim, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada são 

escolhidos, um pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado.  

Sendo assim, dos quinze conselheiros, nove estão vinculados a magistratura, quatro 

estão vinculados a outras instituições que exercem funções fundamentais à judicatura115 

(dois advogados e dois membros do Ministério Público – Estadual e da União) e somente 

dois membros são externos (os cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada), os 

quais são escolhidos pelas casas do Congresso Nacional, como dito anteriormente. Neste 

sentido, a configuração da composição dos membros do Conselho não propicia um 

controle externo da magistratura, no máximo um controle interno e qualificado.  

De acordo com Roberto Fragale Filho116 essa diversidade na origem das indicações 

produz diferentes estratégias por segmento (ver quadro abaixo: Composição do CNJ de 

2005-2017). Entre os indicados pelo STF, observa-se que na maior parte dos biênios, 

reproduziu-se uma combinação entre os Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e 

Rio de Janeiro (TJ-SP e TJ-RJ). Essa lógica foi rompida apenas no biênio de 2009-2010, 

quando os indicados eram dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e Pará 

(TJ-MG e TJ-PA) e, atualmente, no biênio de 2015-2017, que também houve um indicado 

do TJ-MG. Observa-se, ainda, que os dois últimos indicados provenientes da magistratura 

estadual de primeiro grau tiveram uma experiência prévia como juízes auxiliares do CNJ: 

o ex-conselheiro Paulo de Tarso Tamburini (2009-2011) foi juiz auxiliar da Corregedoria 

Nacional de Justiça (2005-2006) e da Presidência do STF (2008-2009); assim como o ex-

conselheiro José Guilherme Vasi Werner (2011-2013), que foi juiz auxiliar da Presidência 

e secretário-geral adjunto do CNJ (2010). Em outros termos, a existência de carreira 

prévia vinculada ao STF ou ao próprio CNJ indica um elemento que torna apto ao 

exercício na função de futuro conselheiro. 

                                                
115 Conforme prevê o capítulo IV da Constituição Federal, alterado pela EC 80/2014 incluindo a Defensoria 
Pública.  
116Op. cit., p.978.	
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Quado 4 – Composição do CNJ de (2005-2017), por biênio 

 

Membro do 
Conselho 
Nacional de 
Justiça 

Biênio 
2005-
2007 

Biênio 
2007-
2009 

Biênio 
2009-
2011 

Biênio  
2011-
2013 

Biênio 
2013-2015 

Biênio  
2015-2017 

Biênio  
2017 - 
2019 

O 
presidente 
do STF 

 
Nelson 
Jobim 
(2005-
2006) 
 

Ellen 
Gracie 
(2006-
2007) 

Cezar 
Peluso 

Carlos 
Ayres 
Britto 
(2011-
2012) 
 

Joaquim 
Barbosa 
(2012-2014) 
 

 Ricardo 
Lewandows
ki (2014-
2016) 
 

José 
Antônio 
Dias 
Toffoli 

Ellen 
Gracie 
(2006-
2007) 

Gilmar 
Mendes 
(2008-
2009) 

Joaquim 
Barbosa 
(2012-
2014) 

Ricardo 
Lewandows
ki (2014-
2016) 

 Cármen 
Lúcia 
(2016-2018) 

1 ministro 
do STJ 

Antôni
o de 
Pádua 
Ribeir
o 
(2005-
2006) 
 

Cesar 
Asfor 
Rocha 
(2007-
2008) 

 
Eliana 
Calmon 
(2010- 
2011) 

Eliana 
Calmon 
(2010-
2012) 

 
Francisco 
Falcão 
(2012- 
2014) 
 

João Otávio 
de Noronha 
(2016-2018) 

Humber
to 
Martins 

Cesar 
Asfor 
Rocha 
(2006-
2007) 

Gilson 
Dipp 
(2008-
2009) 

Francisc
o Falcão 
(2012- 
2014) 

Nancy 
Andrighi 
(2014-2016) 

1 ministro 
do TST 

Vantui
l 
Abdala 

João 
Dalazen 

Ives 
Gandra 

Carlos 
Alberto 
Reis de 
Paula 

Maria 
Cristina 
IrigoyenPed
uzzi 

Lelio 
Bentes 
Corrêa 

Aloysio 
Corrêa 
da 
Veiga 

1 
desembarga
dor do TJ 

Marcu
s Faver 
(TJ 
RJ) 

Rui 
Stoco 
(TJ-SP) 

Milton 
Nobre 
(TJ- PA) 

José 
Roberto 
Neves 
Amorim 
( TJ-SP) 

Ana Maria 
Duarte 
Amarante 
Brito (TJ-
DFT) 

Augusto de 
Barros 
Levenhagen
( TJ-MG) 

Maria 
Iracema 
Martins 
do Vale 

1 juiz 
Estadual 

Cláudi
o 
Godoy 
(TJ- 
SP) 

Andréa 
Pachá 
(TJ-RJ) 
 

Paulo de 
Tarso 
Tamburin
i (TJ -
MG) 

José 
Guilher
me 
VasiWe
rner 
(TJ- RJ) 

Deborah 
Ciocci (TJ- 
SP) 

Bruno 
Ronchetti 
de Castro 
(TJ- SP) 

Márcio 
Schiefle
r Fontes 

1 
desembarga
dor do TRF 

Jirair 
Megue
rian 
(TRF - 
1ª 
Região
) 

Mairan 
Maia 
(TRF - 
3ª 
Região) 

Leomar 
Barros 
(TRF - 1ª 
Região) 

Fernand
o da 
Costa 
Tourinh
o Neto 
(TRF - 

Guilherme 
Calmon 
Nogueira da 
Gama (TRF 
- 2ª Região) 

Daldice 
Maria 
Santana de 
Almeida 
(TRF - 3ª 
Região) 

Daldice 
Maria 
Santana 
de 
Almeida 
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1ª 
Região) 

1 juiz 
Federal 

Germa
na 
Morae
s (TRF 
- 5ª 
Região
) 

Jorge 
Mauriqu
e (TRF- 
4ª 
Região) 

Walter 
Nunes 
(TRF- 5ª 
Região) 

Silvio 
Luís 
Ferreira 
da 
Rocha 
(TRF -  
3ª) 

Saulo José 
Casali 
Bahia 
(TRF- 1ª 
Região) 

Fernando 
César 
Baptista de 
Mattos 
(TRF - 2ª 
Região) 

Fernand
o César 
Baptista 
de 
Mattos 

1 
desembarga
dor  do 
TRT 

Dougl
as 
Rodrig
ues 
(TRT -
10ª 
Região
) 

Altino 
Pedrozo 
(TRT- 
9ª 
Região) 

Nelson 
Tomaz 
Braga 
(TRT - 1ª 
Região) 

Ney 
José 
Freitas 
(TRT- 
9ª 
Região) 

Flavio 
Portinho 
Sirangelo 
(TRT- 4ª 
Região) 

Gustavo 
Tadeu 
Alkmim 
(TRT - 1ª 
Região) 

Valtérci
o 
Ronaldo 
de 
Oliveira 

1 Juiz do 
Trabalho 

Paulo 
Schimi
dt 
(TRT- 
4ª 
Região
) 

Antônio 
Umbert
o 
(TRT- 
10ª 
Região) 

Morgana 
Richa 
(TRT- 9ª 
Região) 

José 
Lucio 
Munhoz  
(TRT- 
12ª 
Região) 

Rubens 
Curado 
Silveira 
(TRT- 10ª 
Região) 

Carlos 
Eduardo 
Oliveira 
Dias 
(TRT- 15ª 
Região) 

Francisc
o 
Luciano 
de 
Azeved
o Frota 

1 membro 
do 
Ministério 
Público da 
União 

Eduard
o 
Lorenz
oni 

José 
Adonis
Callou 
de 
Araújo 

José 
Adonis 
Callou de 
Araújo 

Wellingt
on 
Cabral 
Saraiva 

Luiza 
Cristina 
Fonseca 
Frischeisen 

Rogério 
José Bento 
Soares do 
Nascimento 

Maria 
Cristina 
Simões 
Amorim 
Ziouva 

1 membro 
no 
Ministério 
Público 

Ruth 
Carval
ho 
(MG) 

Felipe 
Locke 
(SP) 

Felipe 
Locke 
(SP) 

Gilberto 
Valente 
Martins 
(PA) 

Gilberto 
Valente 
Martins 
(PA) 

Arnaldo 
HossepianS
alles Lima 
Junior (SP) 

Arnaldo 
Hossepi
an 
Salles 
Lima 
Junior 

2 
advogados 

Paulo 
Lôbo 

Paulo 
Lôbo 

Jefferson 
Kravchyc
hyn 

Jefferso
n 
Kravchy
chyn 

Gisela 
Gondin 
Ramos 
 

Luiz 
Cláudio 
Silva 
Allemand 
 

André 
Luis 
Guimarã
es 
Godinho 

Oscar
Argoll
o 

Técio 
Lins 

 
Jorge 
Hélio 

 
Jorge 
Hélio 

Paulo 
Eduardo 
Pinheiro 
Teixeira 

 
José 
Norberto 

Valdetár
io 
Andrade 
Monteir
o 

2 cidadãos, 
de notável 
saber 
jurídico e 
reputação 
ilibada 

Joaqui
m 
Falcão 

Joaquim 
Falcão 

Marcelo 
Neves 

Emman
oel 
Campel
o 

Emmanoel 
Campelo 

Maria 
Tereza Uille 
Gomes 

Maria 
Tereza 
Uille 
Gomes 

Alexan
dre de 
Morae
s 

Marcelo 
Nobre 

Marcelo 
Nobre 

Bruno 
Dantas 

Fabiano 
Augusto 
Martins 
Silveira 

Henrique de 
Almeida 
Ávila 

Henriqu
e de 
Almeida 
Ávila 

Fonte: construção autoral com base dos dados ofertados pelo site: http://www.cnj.jus.br 
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  Fragale Filho argumenta ainda que outra possibilidade de qualificação aparenta 

encontrar-se na atuação prévia no movimento associativo da magistratura. Esta evidência, 

embora presente na trajetória da ex-conselheira Andréa Pachá (2007-2009), que foi 

secretária-geral e vice-presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro (Amaerj), além de diretora de Direitos Humanos (2002-2004), vice-presidente de 

Comunicação Social (2005-2007) e presidenta interina da AMB, revela-se mais forte 

entre os conselheiros advindos da Justiça Federal.  

Ocorre que, no caso específico de Andréa Pachá, além do vínculo com o movimento 

associativo, depreende-se das entrevistas realizadas que ela foi a primeira mulher a 

integrar o Conselho Nacional de Justiça, na vaga destinada a juízes estaduais (biênio 

2007-2009), devido ao convite feito pela ministra Ellen Gracie – primeira mulher a 

presidir o Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, o Conselho Nacional de 

Justiça, no biênio de 2007/2008 –. Tal convite foi elaborado, pois, além da experiência 

da Andréa, interessava suprir uma carência de conselheiras do sexo feminino, já que a 

ministra era a única mulher a fazer parte daquele conselho, composto por quatorze 

homens. Ainda, de acordo com a própria entrevistada “era feio uma presidenta ficar em 

um conselho com nenhuma outra mulher”.  
 

O convite foi feito pela ministra Ellen, o conselho tinha 15 integrantes 
e a ministra era a única mulher. Então eu acho que era importante que 
ela buscasse alguém que fosse mulher, também. E que, naquele 
momento, acho que muito em razão da minha atuação na associação é 
que foi feito esse convite. Que, como eu estava na associação a muito 
tempo, eu conhecia a administração, né. Já tinha trabalhado em 
administração, já tinha escrito sobre isso, eu acho que foi um momento 
importante. [Você acha que teve uma questão de gênero?] Eu acredito 
que sim, eu acredito que sim. Porque era feio uma presidente ficar em 
um conselho com nenhuma outra mulher. E depois que ela saiu, ela 
ficou um ano só no conselho, ficaram só homens no conselho, daí eu 
fiquei sozinha. Assim, eu era a única mulher de 15 (grifo da autora).117 

 
  Em quatorze anos de CNJ, dos noventa e cinco conselheiros que passaram pelo 

órgão, apenas dezessete foram mulheres (em roxo no quadro acima), dessas apenas uma 

é negra (em verde)118; e, somente três homens são negros (em azul). Duas mulheres foram 

                                                
117 Entrevista: 22 ago. 2017. 
118Não obtive dados sobre a identificação da pertença racial da conselheira (2015-2017) Daldice Maria 
Santana de Almeida (Desembargadora TRF - 3ª Região), através do Censo do Poder Judiciário de 2014 e 
nem através do Justiça em Números de 2016. Assim, mandei um e-mail para o seu gabinete, solicitando 
uma entrevista, para que fosse possível abordar o tema, mas nada me foi respondido. Levando em 
consideração que existe um debate sobre a construção e a aceitação da identidade negra, pode ser que a 
conselheira não se aceite ou se reconheça enquanto mulher negra. Portanto, optei por utilizar o conceito de 
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reconduzidas (em marrom) por mais de um biênio, entre os homens, onze foram 

reconduzidos (em laranja), principalmente nas vagas destinadas ao Ministério Público 

Estadual, aos advogados e aos cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Nas 

vagas destinadas aos desembargadores do TRT, não houve nenhuma mulher, mesmo 

sendo a Justiça do Trabalho a que mais conta com mulheres nas cúpulas, se comparado 

aos outros ramos da justiça.119  

  De acordo com a pesquisa realizada por Rosane Lavigne, chegou-se à conclusão 

de que subsiste uma desatenção do CNJ ao quesito gênero, enquanto uma categoria 

fundamental para formular políticas judiciárias que observem os direitos da mulher, ainda 

que tal organismo tenha sido idealizado, dentre outras atribuições, com o objetivo de 

mediar os interesses da sociedade com o Poder Judiciário. Os dados coletados indicam 

muitas campanhas relacionadas aos direitos da mulher, na agenda midiática do Conselho, 

mas diretrizes administrativas insuficientes e uma ausência de programas destinados a 

expandir a capacidade institucional do Poder Judiciário neste aspecto. Essas falhas 

revelam indícios sobre o planejamento estratégico, que permitem a realização de um 

diagnóstico sobre a situação político-institucional do Poder Judiciário e os obstáculos à 

efetivação das demandas específicas da população feminina e negra. Assim, o Judiciário 

estaria deixando de cumprir com a sua missão de “fortalecer o Estado Democrático e 

                                                
construção de imagens e de representações sociais do Stuart Hall, que entende que: “Somos nós, em 
sociedade, entre culturas humanas, que atribuímos sentidos às coisas. Os sentidos, consequentemente, 
sempre mudarão de uma cultura para outra e de uma época para outra”. Para através deste esclarecer que, 
optei por utilizar o critério de reconhecimento da identidade negra da conselheira, após encontrar em alguns 
sites de mulheres negras e feministas, notícias sobre a trajetória profissional desta mulher, que a reconhecem 
enquanto mulher negra. FERNANDES, Viviane Barboza; SOUZA, Maria Cecilia Cortez Christiano de. 
Identidade Negra entre exclusão e liberdade. Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros, n.o 63. São 
Paulo: USP, 2016. VER: GELEDES. Daldice Santana é promovida desembargadora do TRF-3. 
Disponível em: <https://www.geledes.org.br/daldice-santana-e-promovida-desembargadora-do-trf-3/>. 
Acesso 16 set. 2018. UNIVERSIDADE LIVRE FEMINISTA. Baiana é escolhida para ser 
desembargadora do TRF-SP. Disponível em: <https://feminismo.org.br/baiana-e-escolhida-para-ser-
desembargadora-do-trf-sp/>. Acesso 16 set. 2018. 
119No biênio de 2014-2015, “35,52% da cúpula da justiça do trabalho é composta por mulheres e este 
número chegou a ser mais elevado no biênio anterior, com 46,05%. Quando analisamos esta 
representatividade à luz da presença feminina na instituição justiça do trabalho – 47% segundo o censo 
(CNJ, 2014) – percebemos mais uma vez que a cúpula que reflete o quadro geral institucional dentro do 
respectivo ramo da justiça. Estes números revelam um cenário bastante positivo na representação feminina 
na esfera federal do poder judiciário. A participação feminina corresponde ao percentual de 46,05% da 
cúpula da justiça do trabalho, no primeiro biênio, está bem próximo ao ideal de representatividade de 
gênero, como referencial equânime de representatividade [...]” FRAGALE FILHO, Roberto; MOREIRA, 
Rafaela Salem; SCIAMMARELLA, Ana Paula de O. Magistratura e gênero: um olhar sobre as 
mulheres nas cúpulas do judiciário brasileiro. Disponível em: <https://eces.revues.org/1968>. Acesso 
em: 29 ago. 2017. 
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fomentar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, por meio de uma efetiva 

prestação jurisdicional".120 

Em setembro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.o 

255, que definiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder 

judiciário, com o propósito de garantir a igualdade de gênero em todos os ramos e 

unidades do Poder Judiciário e fomentar a representatividade feminina nos cargos de 

chefia, assessoramento, entre outros. No mesmo período foi editada a Portaria n.o 66, que 

concebeu um Grupo de Trabalho com foco na elaboração de estudos, eventos de 

capacitação e diálogo com os Tribunais, para que haja a concretização da Resolução 

citada.  

 Contudo, a Resolução n.o 255, articulada pela ministra Carmem Lúcia após 

diversas tentativas de diálogo do movimento feminista, foi uma das suas últimas ações 

antes de deixar a presidência do CNJ, que atualmente é exercida pelo ministro José 

Antonio Dias Toffoli. Assim, a não ser que entre na pauta de atuação de Dias Toffoli ou 

de algum outro conselheiro, é provável que tal Resolução vire apenas uma entre tantas 

que não saíram do papel e, por consequência, não se transformaram em políticas 

judiciárias. Porém, subsiste um tímido efeito simbólico no fato de que o quesito gênero 

vem aparecendo enquanto uma demanda, que deve ser enfrentada pelo órgão. Mas a 

Resolução peca completamente ao deixar de fora a questão étnico-racial, levando em 

consideração os dados apresentados, que demonstram uma enorme desigualdade nesta 

seara.      

Portanto, ao que se deve a desatenção ou os passos vagarosos do CNJ, com relação 

ao quesito gênero, enquanto uma categoria fundamental para formular políticas 

judiciárias, que contemple igualdade de gênero no ambiente institucional?121 Seria o fato 

de não existir um número elevado de mulheres ocupando esses espaços? Quais os fatores 

conjunturais e estruturais do CNJ e das instituições que possibilitaram esse processo? O 

que subsiste de diferente na trajetória de Andréa Pachá que a tornou a única mulher a 

encampar pautas feministas – implantação das Varas de Violência Doméstica, unificação 

                                                
120LAVIGNE, Rosane M. Reis.  Política judiciária no Conselho Nacional de Justiça e a perspectiva de 
gênero? Dissertação (Mestrado em Direito) - Escola de Direito. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 
2010, p. 97 
121 Acrescentaria aqui o mesmo questionamento no que tange à desigualdade étnico-racial. Apesar do CNJ 
ter caminhado no sentido de regulamentar a política de cotas, no que tange aos concursos públicos 
vinculados ao Poder Judiciário, que vem apresentando resultados positivos, estes estão longe de cessarem 
o racismo estrutural, tão enraizado e reproduzido dentro das instituições. Assim, enquanto esta questão não 
for superada, as políticas públicas que visam à redução da desigualdade racial não podem se estagnar. 
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do Cadastro Nacional de Adoção, etc – enquanto conselheira do CNJ? Em outras 

palavras: são todas mulheres que representam as demandas feministas e das mulheres nos 

espaços de poder do Judiciário? 

 

2.3. MAIS MULHERES NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU NA 

CÚPULA DO JUDICIÁRIO IMPLICAM NECESSARIAMENTE EM UMA MAIOR 

REPRESENTATIVIDADE FEMININA? 

 

Quando se fala em mais mulheres no Conselho Nacional de Justiça ou ocupando 

os altos cargos do Poder Judiciário, que tipo de mulheres espera-se que ocupem esse 

espaço para que o judiciário seja mais democrático? Todas as mulheres, independente da 

raça, posicionamento político, origem social?  Ou seria interessante que as mulheres que 

ocupem tais cargos sejam feministas e defendam as pautas do movimento, bem como 

tenham comprometimento com questões que envolvam as minorias sem representação 

nos espaços de poder?   

Céli Pinto122 compreende que, quando se trata de representatividade feminina nos 

espaços de poder, a militância feminista, assim como os ativistas dos demais movimentos 

sociais, como o negro e o LGBT, por exemplo, seriam propensos a defenderem que as 

mulheres feministas, envolvidas com as minorias, são as que fariam diferença, pois as 

mulheres que não se reconhecem como sujeitos políticos não lutam pelas mulheres em 

geral. Ainda que tal assertiva seja verdadeira, para a autora, a simples presença de 

mulheres nos espaços públicos, como no executivo, no legislativo ou no judiciário, teria 

um efeito positivo, já que é muito mais provável que demandas por direitos das mulheres 

sejam defendidas por mulheres do que por homens, independente da posição política e 

ideológica. Como exemplo ela cita: se metade dos quinhentos e treze deputados presentes 

no Congresso Nacional brasileiro fossem mulheres, certamente, a temática sobre o direito 

ao aborto seria mais forte e o debate seria muito mais qualificado.  

O convite feito pela ex-ministra Ellen Gracie para que Andréa Pachá integrasse os 

quadros do Conselho Nacional de Justiça corrobora com a linha da autora supracitada. 

Ainda que a ministra não seja feminista123 e as pautas ligadas aos movimentos sociais, 

                                                
122PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, p. 15-23, 2010, p. 18. 
123No discurso proferido pelo ministro Celso de Mello, em nome do Supremo Tribunal Federal, na 
solenidade de posse da ministra Ellen Gracie, na presidência da Suprema Corte em 2006, o pano de fundo 
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em especial ao direito das mulheres, não tenham avançado tanto no Supremo Tribunal 

Federal, quanto no Conselho Nacional de Justiça, devido a sua presença, o fato dela ter 

sido a primeira mulher neste cargo (2000-2011) representou um efeito positivo: a sua 

visibilidade naquele espaço fomentou o interesse de outras mulheres pelos espaços 

públicos – mesmo efeito causado por Dilma Rousseff, ao se tornar a primeira presidenta 

eleita no Brasil no ano de 2011. E, vendo que era a única mulher a fazer parte do Conselho 

Nacional de Justiça, realizou um convite para que outra mulher também exercesse parte 

daquele espaço. Ainda que as motivações da indicação de Andréa Pachá não sejam 

intencionalmente feministas, ser a única mulher causou um incômodo na mininstra Ellen 

Gracie, que resultou na indicação de outra mulher para a vaga de conselheira. O que, 

consequentemente, acabou culminando em um progresso nas políticas judiciárias para as 

mulheres e minorias, pois Andréa Pachá trabalhou com três agendas principais: Política 

Nacional da Infância e Juventude (que visou aparelhar as Varas com equipes técnicas), 

implementação das Varas de Violência Doméstica e do Cadastro Nacional de Adoção.  

 
E eu acho que lá no Conselho o que eu fiz, e fiz com muita 
tranquilidade, foi alavancar alguns projetos que de alguma forma eram 
vinculados a uma pauta extremamente feminina, porque eu fui cuidar a 
implantação das Varas de Violência contra a mulher no Brasil, porque 
era uma pauta que não estava posta pelo Conselho, e que eu resolvi 
levar para o Plenário e foi aprovada, eu nunca tive resistência quando 
eu levava as propostas, mas as propostas nunca eram trazidas senão por 
causa da presença de uma mulher lá, porque eu acredito se não tivesse 
uma mulher quando isso ia ser votado num plenário como uma pauta 
nacional? 
Essa agenda quem levou foi eu, eu levei por causa da minha 
participação lá. E depois a construção do Cadastro Nacional de Adoção, 
que também foi uma pauta que eu propus, foi para o Plenário que foi 
aprovado, eu não tive nenhuma resistência para aprovar essa agenda, 
era uma agenda propositiva, positiva, que dava uma visibilidade muito 
legal para a justiça, mas que a sensação que eu tenho é que precisava de 
uma presença feminina para levar essa pauta, porque senão parecia que 
não era uma questão, e isso eu percebi assim, você conversa com juízes 
que trabalham nessa área, eu acho que os juízes de Família, de Órfãos 
e Sucessões, são majoritariamente mulheres, eu acho que talvez seja um 
dado interessante, e a pauta de violência contra a mulher também. Então 

                                                
foi o itinerário histórico percorrido pelo movimento feminista e seus avanços. Mas infelizmente a ministra 
só representou um avanço simbólico, através da sua visibilidade enquanto mulher, ocupando tal espaço. 
Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, após a votação contra a manutenção da liminar que havia 
liberado a interrupção da gravidez de feto anencefálico, a ministra diz que: “o fato de merecer apoio do 
movimento feminista só me engrandece. Não me sinto minimamente perturbada ou obrigada a adotar uma 
posição por ter recebido esse apoio”. Vide: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Discurso Proferido pelo 
Ministro Celso de Melo. Disponível em: http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/discursocelso.pdf. Acesso em 
7 jun. 2018; FOLHA de São Paulo. Não entrei no mérito, diz ministra. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2210200412.htm. Acesso em 7 jun. 2018. 
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isso acaba ganhando densidade e se afirmando como uma pauta do 
judiciário, pela insistência desses grupos que trabalham com essas 
frentes.  
Substituindo a Germana que também é uma mulher, que foi conselheira 
antes de mim, a Comissão de Conciliação do Conselho e essa Comissão 
a gente se movimentava muito num espaço que eu consegui identificar 
como um espaço feminino, que era um espaço de diálogo, de conversa, 
e a forma de trabalhar, o que eu procurei nesse espaço político foi uma 
experiência muito rica de CNJ, para mim foi uma experiência muito 
legal, porque eu percebi que quando você está num lugar executivo, de 
cúpula, você tem condição de executar projetos com mais facilidade do 
que num ambiente associativo, num primeiro grau de jurisdição, 
quando você consegue criar um mecanismo de trabalho pelo diálogo, e 
trazer os colegas para participarem, a gente conseguiu construir muitos 
projetos muito consistentes. Então essa experiência foi bem legal. 
Eu concentrei, durante os anos que fiquei responsável, na Infância e 
Juventude também, já com o ministro Gilmar. A gente conversou e a 
pauta dele era a pauta dos presidiários, de enfrentamento, aos presos 
provisórios, população carcerária, e na ocasião eu levei também um 
projeto que incluía uma política nacional para a infância e juventude, 
pensando em aparelhar as Varas com equipe técnica, uma coisa 
administrativa mesmo, e foi aprovado, então eu foquei esses quatros 
projetos ao longo desses dois anos e foi o que eu consegui trabalhar e 
alcançar lá (grifo da autora).124 

 
Para Andréa Pachá, o fato de existir a presença de uma mulher no Conselho foi o 

que alavancou as agendas mencionadas acima, fazendo com que tais propostas fossem 

trazidas, expostas e votadas, virando assim uma pauta nacional no judiciário. 

Especialmente, a questão da violência doméstica contra a mulher era uma preocupação 

em comum de juízes que atuavam na Vara de Família, Órfãos e Sucessões, que são 

majoritariamente mulheres, com os quais ela conversava. O que corroborou para ganhar 

densidade se afirmando como uma agenda, devido à insistência dos grupos que trabalham 

nessa frente.  

Neste sentido, Iris Young125, ao debater o seu conceito de perspectiva, 

compreende que não é habitual que pessoas sem atributos descritivos representem uma 

perspectiva. Para contextualizar melhor, utiliza como exemplo a história de um homem 

asiático-americano que cresceu em um bairro predominantemente afro-americano, possui 

muitos amigos afro-americanos e trabalha com muitos afro-americanos. Ele pode ser 

capaz de representar uma perspectiva afro-americana em diversos debates, mas a maioria 

                                                
124 Entrevista: 23 fev. 2015. 
125YOUNG, 2000, p. 148 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista 
Sociologia Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, p. 15-23, 2010, p. 18. 
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dos homens asiático-americanos não teria competência suficiente, porque seriam 

posicionados de uma forma muito diversa.  

Já a cientista política Anne Phillips126, no que tange à presença nos espaços 

políticos, compreende que é possível existir defensores das pautas feministas, mesmo em 

parlamentos sem mulheres, mas que tal situação é incomum e limitada. Desta forma, 

quando a política das ideias é isolada da política da presença, não se é capaz de absorver 

adequadamente a experiência dos grupos sociais que, em virtude de sua raça, etnicidade, 

religião, gênero, acrescentaria aqui também orientação sexual e identidade de gênero, são 

excluídos dos processos democráticos ao longo da história. Assim, em termos de 

concretização, a inclusão política tem sido cada vez mais vinculada à ótica de que não 

pode ser alcançada fora da política de presença.  

Assim, no que tange à representatividade das pautas das mulheres nos espaços 

públicos, que igualmente pode-se pensar para as minorias, de acordo com Céli Pinto127, 

quatro cenários estariam expostos: 1) sem ideia e nem presença; 2) com ideia, mas sem 

presença; 3) sem ideia, mas com presença; 4) com ideia e com presença. O primeiro caso 

diz respeito aos espaços públicos em que, além de não contarem com a presença de 

mulheres e minorias, também não se discute as demandas destes grupos. No segundo 

cenário, apesar de não existirem mulheres e minorias, suas pautas seriam debatidas. No 

terceiro caso, existiriam mulheres e demais grupos minoritários presentes, porém estes 

não teriam a consciência de serem sujeitos políticos. O último cenário corresponderia aos 

espaços em que, além de existirem os grupos citados, estes teriam consciência de serem 

sujeitos políticos. Para autora, os cenários 3 e 4, ou seja, sem ideia, mas com presença e 

com ideia e com presença são igualmente importantes para a questão da mulher. Pois, 

além de poderem representar avanço das pautas de tais grupos, ambos são passíveis de 

serem complementares e permeáveis um ao outro. 

Em se tratando dos cargos políticos do poder judiciário e da representatividade da 

mulher, bem como dos grupos minoritários, pela trajetória de Andréa Pachá no Conselho 

Nacional de Justiça é possível tecer reflexões sobre os cenários sem ideia, mas com 

presença x com ideia e com presença. A lógica do primeiro contexto abrange as mulheres 

que não defendem pautas feministas e/ ou das minorias, mas, ainda que não reivindiquem 

                                                
126PHILLIPS, 1996 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia 
Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, 2010, p. 18. 
127PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p. 18. 
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tais pautas, acabam auxiliando indiretamente através da sua presença, ou seja, tendo um 

efeito positivo, como é o caso da ex-ministra Ellen Gracie ou da ex-presidenta do TJRJ, 

Leila Mariano, que será apresentado abaixo. Como exemplo do segundo cenário, 

enquadra-se Andréa Pachá, cuja conjuntura do trabalho desempenhado seria a mais 

propícia para favorecer as pautas das mulheres e dos movimentos sociais.  

 

2.3.1. Relação entre mulher e poder: inclusão x exclusão  

 

 A relação entre mulher e poder, para Céli Pinto128, pode ser compreendida 

através de três perspectivas: 1ª) Remete-se à posição relativa da mulher na estrutura de 

dominação, e para tal, opta-se pela escolha da existência de um sujeito unitário “mulher”, 

em contraposição ao sujeito “homem”, por mais grosseira que possa ser tal simplificação, 

acaba sendo a mais adequada para debater alguns pontos fundamentais; 2ª) Reporta-se à 

pretensão de poder da mulher na sociedade moderna. A indagação que conduz esse debate 

é a seguinte: por qual razão a mulher acaba tendo uma presença tão reduzida nos postos 

de poder político? A conclusão apontaria unicamente para a estrutura de dominação?; 3ª) 

As mulheres empoderadas129 têm construído uma identificação com as mulheres em geral 

apta a (re)construí-las como sujeitos de poder? Ou seja, capaz de empoderá-las também? 

Qual é a aproximação identitária entre as mulheres empoderadas e as que se pretende 

investir poder ou empoderar?130 

 Para debater o binômio “inclusão e exclusão”, Foucault131 ilustra, historicamente, 

dois modelos de exercício de poder: um que se estabeleceu na tentativa de combater a 

lepra e outro de conter a peste bubônica, ambos na Europa, no fim do período medieval. 

No primeiro caso, o autor afirma que houve uma exclusão, já que a ação em relação à 

lepra, na Idade Média, comportava uma prática social de segregação austera, que visava 

criar uma distância, isolar e não ter contato algum com os indivíduos que estivessem 

contaminados pela bactéria. Deste modo, os portadores de hanseníase (lepra) eram 

                                                
128PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p.18-19. 
129Quando a autora utiliza a categoria “empoderamento”, parece-me que se trata de uma questão das 
mulheres que se percebem enquanto sujeitos políticos e daquelas que não se percebem assim.  
130Ao tratar da questão da representatividade, Céli Pinto tem como foco dos seus estudos os Poderes 
Executivo e Legislativo, os quais possuem legitimação democrática através do sufrágio. Neste capítulo, 
utilizo-me dos seus conceitos para pensar a ideia de representatividade no Poder Judiciário, sendo que, 
deve-se observar que os seus membros não são eleitos. Tal uso merece outras reflexões as quais pretendo 
tecer em outros trabalhos.		
131FOUCAULT, 1999, p.41-43 apud Op. cit., p.19. 
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rejeitados no mundo exterior e impedidos de visitar espaços públicos, tinham que viver 

para além dos muros da cidade, afastados de toda comunidade. No segundo caso, houve 

uma inclusão, já que a ação em relação à peste bubônica consistiu em dividir a cidade em 

distritos, que foram divididos em quarteirões e dentro destes foram isoladas algumas ruas. 

Em cada rua havia vigilantes, em cada quarteirão havia inspetores, nos distritos e na 

própria cidade havia um governador eleito. Portanto, não se tratava mais de uma exclusão, 

mas sim de uma quarentena, já que os indivíduos infectados não eram mais caçados para 

serem desunidos do espaço social que habitavam, ao contrário, suas presenças eram 

esquadrinhadas, fixadas, ou seja, não se tratava mais de rejeição, mas de inclusão. 

 O trecho apresentado por Foucault é uma metáfora para quase todas as formas de 

poder existentes no mundo contemporâneo. Se submetermos a posição da mulher no 

mundo público, essa metáfora pode servir para tecer algumas considerações: 1ª) o 

fragmento da lepra pode ser comparado com a teia de relações de poder em que as 

mulheres se encontravam, pois, ao serem confinadas nos espaços privados, ou seja, em 

casa, elas eram expulsas dos muros da cidade, ambiente em que o mundo público 

acontecia. À vista disso, as mulheres simplesmente não existiam para aqueles espaços. 

Quando a Constituição de 1891 concebeu que todos os cidadãos brasileiros, alfabetizados 

e maiores de dezoito anos poderiam exercer o direito de votar, tornou-se incontestável 

para a totalidade da população, ou seja, para os homens e as mulheres, que o ordenamento 

jurídico do país estabeleceu que as mulheres não poderiam exercer esse direito. A 

Constituição de 1891 sequer precisou vetar o voto feminino, ou prescrever limites, pelo 

simples fato de que não era reconhecida a existência das mulheres, já que elas eram 

excluídas da sociedade, assim como os leprosos. Somente após muita luta, em 1932 o 

direito ao voto foi conquistado; 2ª) a passagem da peste bubônica pode ser utilizada para 

fazer uma analogia com a situação da mulher a partir de 1932 quando começou a 

participar da ordem de dominação, do espaço público, como uma persona, que careceria 

ser controlada.  A elas foram concedidos lugares permitidos e proibidos, bem como 

discursos que estariam incluídas e excluídas.132 Dois fatores foram fundamentais para que 

isto ocorresse: 1- a dinâmica da construção recente do Estado nacional brasileiro e do 

próprio capitalismo; 2- e pela força contrária à construção da luta das mulheres, em 

                                                
132Vale mencionar que na elaboração do Código Eleitoral de 1932 foi previsto o sufrágio irrestrito às 
mulheres tal qual aos homens, contudo a Constituição de 1934 criou algumas restrições ao direito de voto 
feminino prevendo o alistamento e o voto obrigatório a todos os homens e apenas as mulheres que 
possuíssem função pública remunerada.  
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particular, dos feminismos. Assim sendo, dos lugares censurados, o espaço político era o 

mais claramente proibido e ainda é o mais difícil de romper. Neste sentido, dois 

questionamentos ficam: por qual motivo a arena política era a mais proibida dentro do 

espaço público? E por qual motivo ainda é hoje?133 

Subsistem dois motivos, um decorre do outro, cuja ação de ambos se torna 

repetitiva e que até na atualidade incumbem ser considerados, quando se trata da 

dificuldade para a mulher adentrar na arena política e nos espaços públicos, especialmente 

os de poder, de uma forma geral, em nosso país. O primeiro consiste no poder pessoal 

desmedido que os membros do parlamento e do governo/instituições adquirem que não 

remetem necessariamente ao poder político, mas é fundamental na reprodução de ordens 

hierárquicas presentes na sociedade brasileira: de classe, de gênero, de etnia, entre outras. 

Os mecanismos deste poder pessoal são complexos e têm como pilar a hierarquia da 

sociedade brasileira, que ao longo da sua história legitimou a desigualdade por meio dos 

mais pobres tanto quanto dos mais ricos, bem como dos sem poder tanto quanto dos 

poderosos. No Brasil não existem instâncias que tornem todas (os) as (os) cidadãs (os) 

iguais em direitos e deveres de fato. Subsiste um buraco entre as elites, que se sentem 

desiguais e, portanto, criam mais e mais direitos especiais, para estarem no ápice dos 

privilégios; já nas esferas populares se sentem desiguais, no sentido de não 

compreenderem os seus direitos, desfrutando-os como se favores fossem. Tais elites, 

primitivamente econômicas e sociais, foram dilatadas para contemplarem também as 

elites sindicais, acadêmicas, do judiciário, entre outras, que usufruem e reproduzem essas 

“desigualdades para cima” e protegem os limites dos espaços de exercício de poder.134 

Como exemplo mais recente da elite do judiciário estar no ápice dos privilégios e 

lutar por mais e mais privilégios, verificamos a proposta orçamentária para 2019, que 

prevê um reajuste de 16,38% no salário dos magistrados, o que custará por ano quase 1 

bilhão para os cofres público. Atualmente, o salário de um ministro do STF está em 

R$33,7 mil, com o reajuste chegará a R$39 mil. No mesmo período, o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou o corte no orçamento da 

instituição, de R$1,2 bilhões para R$800 milhões, que impedirá a concessão de novas 

                                                
133 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p.19. 
134 Op. cit., p.19-20.	
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bolsas de mestrado e doutorado, iniciação científica, entre outros investimentos, afetando 

e ameaçando a ciência, tecnologia e inovação no país.135   

A entrada de personas nestes espaços, ou seja, de grupos que forjaram um lugar 

no espaço público, desafiando essa ordem hierárquica, é freada de todas as maneiras. Este 

espaço de poder vem demonstrando um talento de conversão dos novos membros à sua 

dinâmica de reprodução das desigualdades, na apropriação, por exemplo, dos bens 

públicos. Deste modo, a limitação de novos membros é um requisito para que a ordem 

hierárquica triunfe. Ao próprio feminismo foi dado um lugar neste arranjo de dominação: 

as mulheres feministas podem falar de algumas coisas sobre as quais as não-feministas 

não são autorizadas, já para as mulheres não-feministas existem outros poderes. Quando 

uma mulher fala, suas palavras carregam uma marca: a de ser mulher. Quando uma 

mulher feminista fala, suas palavras carregam duas marcas: a de ser mulher e ser 

feminista. O efeito dessa marca tende a ter a mesma característica: ao ser recebida a fala, 

tanto por homens quanto por mulheres, ela vem marcada, como algo particular, pois é 

antagônica à fala masculina/universal. Contudo, a fala da mulher feminista acaba sendo 

marcada por ser o particular do particular.136  

Maria Freitas Mortiz e Céli Pinto137 realizaram uma pesquisa sobre as eleições 

municipais de Porto Alegre, em 2008, com o objetivo de verificar como as candidatas 

construíram suas imagens e o conteúdo de apresentação que disponibilizaram aos seus 

eleitores, identificando assim, se a presença da condição de mulher estava presente no 

discurso das postulantes. Para isso, analisaram a propaganda eleitoral gratuita veiculada 

durante o primeiro turno, tanto na televisão quanto na internet, das três primeiras 

concorrentes citadas abaixo. Aquela eleição foi interessante, pois dos oito candidatos que 

disputavam à prefeitura, quatro eram mulheres e todas de esquerda, sendo que duas 

primeiras tinham chances de serem eleitas, eram elas: Maria do Rosário (PT), Manuela 

                                                
135FOLHA de São Paulo. Maioria do STF aprova proposta de reajuste de 16,38% para magistrados. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/maioria-do-stf-aprova-proposta-de-
reajuste-de-1638-para-magistrados.shtml>. Acesso 20 set. 2018; FÓRUM, Revista. Marco Aurélio Mello: 
“Momento para reajuste salarial do STF é inoportuno”. Disponível em: 
<https://www.revistaforum.com.br/marco-aurelio-mello-momento-para-reajuste-salarial-do-stf-e-inoportu 
no/>. Acesso 20 set. 2018; CARTA CAPITAL. A ciência "é a primeira a ser cortada", diz presidente 
do CNPq. Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/tecnologia/a-ciencia-e-a-primeira-a-ser-
cortada-diz-presidente-do-cnpq/>. Acesso 20 set. 2018. 
136 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p. 20. 
137PINTO, Céli Regina Jardim; MORITZ, Maria Lúcia. A tímida presença da mulher na política brasileira: 
eleições municipais em Porto Alegre (2008). Revista Brasileira de Ciência Política. Brasília, n.o 2, p. 61-
87, 2009, p.61-87. 
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D’Ávila (PCdoB), Luciana Genro (PSOL) e Vera Guasso (PSTU). Através do trabalho 

foi possível verificar uma ausência à referência da condição de mulher pelas pleiteantes, 

ou seja, elas não enfatizavam o fato evidente de serem mulheres e por isso representarem 

uma novidade na política, tampouco existiam traços que marcassem uma postura política 

que desse indício de uma nova forma de fazer política, ou mesmo uma perspectiva 

feminista (apesar de nos programas escritos de algumas candidatas constarem, de forma 

até detalhada, políticas para mulheres). Revelando, assim, que a ausência da referência 

ao fato de serem mulheres está associada à própria postura das concorrentes, bem como 

na recepção do discurso pelas (os) próprias (os) eleitoras (es). 

Na teia de relações de poder que envolvem as mulheres e as minorias, com os 

cargos do judiciário, especialmente os cargos políticos, também subsistem lugares 

permitidos e proibidos, bem como discursos que as incluem ou as excluem. Mas o fato 

de existir um número pouco expressivo de mulheres/minorias nos altos postos do 

judiciário nem sempre é compreendido com muita clareza, já que, via de regra, o acesso 

à carreira da magistratura se dá por concurso público.138 Assim, a suposta igualdade de 

tratamento na seleção faz com que o teto de vidro ou as limitações para a progressão das 

mulheres na carreira sejam menos evidentes. 

Além da percepção equivocada por parte de grupo considerável de 

magistrados(as) que acreditam que os homens e as mulheres possuem as mesmas 

oportunidades na carreira – seja com relação a promoção ou ao acesso a cargos políticos 

do Judiciário –, o apagamento da identidade feminina nestes espaços – ou seja, o fato das 

mulheres não evidenciarem o óbvio: serem mulheres –, também corrobora para não ser 

tão evidente as desigualdades de gênero dentro do Poder Judiciário. 

 
[Uma das coisas que a gente ouve muito, que a gente lê muito, é que na 
magistratura acaba se criando uma segmentação de gênero que diz que 

                                                
138O acesso ao cargo de juiz de primeiro grau se dá exclusivamente por concurso. Contudo, para os cargos 
de desembargadores (juízes de segunda instância) e ministros de determinados tribunais brasileiros, é 
previsto o acesso através do quinto constitucional. Disciplinado nos artigos 94; 111-A, I; e, o 115, I, todos 
da CF, os dispositivos estabelecem que um quinto das vagas dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e dos Tribunais de 
Justiça (TJs) de cada Estado e do Distrito Federal, seja composto por advogados e membros do Ministério 
Público. Os Membros do Ministério Público (Estadual, Federal ou do Trabalho) devem ter mais de 10 anos 
de carreira, assim como os advogados, mas estes últimos devem possuir um notório saber jurídico e 
reputação ilibada. Em ambos os casos há indicação de uma lista sêxtupla, pelos órgãos de representação da 
classe. Após recebida a lista, o tribunal forma uma lista tríplice e envia ao Poder Executivo, que escolherá 
um dos integrantes para a nomeação. Nos casos dos onze ministros que compõem o STF, cabe ao Presidente 
da República a nomeação, que deve contar com a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, nos 
casos de vacância da vaga, de acordo com a redação do art. 101 da CF. Sendo assim, a entrada pelo quinto, 
a escolha dos ministros o STF e dos Tribunais Superiores é completamente política. 
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as mulheres são mais adequadas para esse tipo de litígio] Eu acho que 
isso é muito mais um mito que se força a barra, é como se fosse um 
lugar menos importante de espaço político e aí você concede para que 
seja ocupado pelas mulheres, como assim - nesse espaço as mulheres 
estão autorizadas a trabalhar sem nenhum problema. O que eu percebo 
e aí eu posso falar pela minha experiência no Conselho, é que eu 
consegui ocupar esses espaços com pautas que eram de interesse desse 
espaço reservado para as mulheres, e talvez por isso que eu tenha 
conseguido avançar. Eu não sei se a minha busca de espaço fosse uma 
busca de afirmação política ou de poder mesmo, se eu teria a facilidade 
de trabalhar em todas essas frentes. 
Agora eu não sei também, Fragale, isso é uma coisa que penso o tempo 
todo. Eu acho que tem vários espaços onde você pode se afirmar 
politicamente e várias escolhas. Então pode ser que isso seja uma 
questão de gênero, pode ser que esse espaço do poder pelo poder seja 
um espaço que interesse menos para as mulheres do que para os 
homens. Então eu tento buscar a compreensão por aí, porque a 
tendência que tem, quando você entende que existe esse espaço onde é 
concedido a você fazer o que você quer, mas você enxerga muito 
criticamente também esse outro espaço onde você não quer ocupar um 
espaço de alguma coisa que eu acho que não é importante, que eu não 
tenho vontade ou que eu não quero. Então é difícil, e há isso também, 
talvez seja coisa legal para a gente pensar – há alguns espaços, que não 
é o fato da pessoa ser mulher e estar ocupando aquele espaço que torna 
aquele espaço um espaço feminino, pelo contrário, a gente tem uma 
tendência especialmente na magistratura de repetir modelo que é 
absolutamente machista. 
Então esse discurso de afirmação de que nós somos todos iguais, que 
ninguém aqui é diferente, que eu mando que nem você manda, porque 
a minha sentença vale tanto quanto a sua, a minha decisão vale tanto 
quanto a sua, é uma forma de afirmar um espaço de poder que não é 
exatamente um espaço onde o poder se legitima, onde o poder se impõe. 
Então talvez as mulheres pudessem ocupando esses espaços que são 
permitidos e aceitos, transformar a leitura que se tem do Judiciário 
autoritário para o Judiciário que seja mais legítimo, mais fraterno. Eu 
olho esse fenômeno com um interesse grande, eu gosto de ocupar esse 
espaço de poder, eu acho que é um espaço que me interessa. 
 
[Trazendo um pouco para a presidência da Leila, pegando esse cenário 
que você descreveu e trazendo para o Rio de Janeiro, a presidência da 
Leila é uma exceção ou é um processo natural que você acha de 
ocupação de espaço feminino?] Eu acho que hoje é assim, na sucessão 
dos tribunais você tem alguns critérios que são objetivos e que as 
mulheres chegaram as presidências, mas isso não vai depender de 
assentimento, de concordância nem de eleição, porque se fosse 
depender só disso, claro que não seria tão simples assim. Mas o 
importante é ocupar esses espaços. Agora eu repito – não é o fato de 
uma mulher ocupa os lugares que transforma esse espaço num espaço 
de afirmação feminina, porque o modelo e a repetição é muito forte. 
 
[E numa perspectiva, particularizando, numa perspectiva de gênero 
você acha que a ocupação da Leila reproduziu a lógica machista ou ela 
transformou alguma coisa?] Eu acho com relação ao exercício e a 
administração não foi perceptível a presença feminina. Você pode 
perceber uma mudança da presença de uma mulher, na forma de se 
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relacionar com as pessoas, com os servidores, sabe, de uma maneira, 
mas não como pauta política, como agenda, o que você tem de agenda 
que diga respeito à afirmação da igualdade, respeito mesmo, pelo 
acesso igual de todo mundo, pela servidora, pelo servidor, pelas 
promoções, pelas remoções, isso eu não percebi mudança nem no 
Supremo, nem aqui, eu acho que isso pode ser que venha mas a 
longuíssimo prazo, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando 
neste processo (grifo da autora).139  

 

Quando as mulheres ultrapassam barreiras pessoais, o teto de vidro, as limitações 

políticas e conseguem adentrar nos Tribunais ou demais espaços políticos do Judiciário, 

como o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, via de regra, não há uma 

transformação desse espaço através da afirmação das mulheres enquanto mulheres, 

tampouco são criadas agendas que contemplem a igualdade de gênero ou questionem a 

dominação masculina no espaço jurídico. Como exemplo, cito o caso da primeira 

desembargadora mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

Leila Mariano (2013-2014), mulher branca, de 72 anos, que em 2015 se aposentou.  

Em entrevista concedida140 no ano de 2013, Leila Mariano relata sobre: 1– a sua 

trajetória pessoal e profissional; 2– conquista e participação feminina na Justiça 

brasileira; 3 – importância da mulher nos altos cargos do judiciário; 4- frentes mais 

importantes de atuação no direito e em sua gestão; entre outros temas. Na primeira parte, 

narra sua trajetória humilde, advinda do subúrbio do Rio de Janeiro, na qual sua mãe era 

costureira e seu pai soldado. Em um discurso meritocrático, menciona que só chegou 

aonde chegou através de muito estudo e trabalho.141 Na segunda parte, declara que as 

                                                
139 Entrevista: 23 fev. 2015. 
140 INSTITUTO MILLENIUM. Leila Mariano, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=410XBLI6GM4>. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 
141Leila Mariano “nasceu em 1 de novembro de 1945, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro, filha mais 
velha de mãe costureira e pai policial militar. A família mudou-se depois para o bairro de Bonsucesso, 
também subúrbio do Rio de Janeiro. Ali, Leila passa a frequentar a escola Instituto Rui Barbosa, onde se 
destacava como uma aluna dedicada e interessada. Aos onze anos de idade ela ingressa no Instituto de 
Educação, onde se forma professora, que era, segundo ela, em termos profissionais, “o ideal e o permitido 
para todas as mulheres naquela época”. Depois de formada como professora, embora tivesse tido convites 
para estudar em cursos pré-vestibulares foi impedida pelo pai de estudar em colégios mistos (onde 
houvessem homens estudando) e fazer faculdade. Casou-se aos vinte anos e foi depois do casamento que 
conseguiu convencer o marido, na época, a deixá-la fazer faculdade, como ela mesma disse: E aí, sim, meu 
marido foi quem me deixou fazer a faculdade; você tinha que pedir, o marido tinha que dar autorização. Só 
que era a faculdade que ele queria ter feito e os pais dele não permitiram. Ele queria ter feito direito e os 
pais o obrigaram a fazer medicina, porque era uma área das ciências biológicas. E eu queria fazer 
arquitetura, porque sempre a minha linha foi com desenho, forma.... Até hoje gosto muito desta área, mas 
era aquela história: já que ele [o marido] tinha deixado, eu tinha que aproveitar qualquer chance. E aí fui 
fazer direito. Nem sabia ao certo que universo era esse (...). Meu marido me deixava estudar porque ele 
gostava muito do estudo, mas não porque ele era progressista. Ele não era progressista coisa nenhuma, era 
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mulheres só chegaram efetivamente na faculdade a partir da década de 1960 e que desde 

então foi um processo natural adentrarem no ápice das carreiras jurídicas. Sem citar as 

fontes dos seus dados, Leila expõe que no primeiro grau as juízas já são a maioria, 

somando 53%; e, no segundo grau esse número é menor, cerca de 30%, e, de todos os 

estados da federação, o Rio de Janeiro é o que conta com maior número de mulheres no 

segundo grau de jurisdição.  

No que tange à terceira parte da entrevista, declara que a importância de mulheres 

exercerem altos cargos no judiciário consiste no fato de possuirmos outro olhar, não 

apenas sobre a gestão, mas principalmente no que tange às relações humanas e que 

historicamente as mulheres cumprem esse papel, relacionado ao cuidado, por sermos 

agregadoras. Por fim, na quarta parte, Leila defende que, através do direito, é possível 

ajudar pessoas, transformar suas vidas, ou seja, buscar concretizar os ideais de igualdade. 

Segundo ela, a liberdade feminina já teria sido alcançada ao longo da história, mas agora 

teríamos que lutar por igualdade e, principalmente, pelo respeito à diversidade. Que os 

grandes conflitos da atualidade, como o bullying e a violência, ocorrem devido as pessoas 

não respeitarem quem é diferente. Em sua atuação na presidência, o foco consistiria em 

manter o diálogo e a conversa aberta, interna e externamente, com o próprio sistema de 

justiça.  Para isso, fóruns de debate, espaços onde temas possam ser abordados de forma 

ampla e libertária seriam fundamentados. Para que assim fosse cumprido o papel do 

direito: efetivar a paz social. 

Além do discurso que caminha pela meritocracia, dando a impressão de que toda 

mulher estaria apta a ascender profissionalmente, dependendo unicamente do seu próprio 

esforço. Também é interessante observar a naturalização dos papéis de gênero, já que para 

a ex-presidenta do TJRJ, ser mulher representa possuir as características associadas ao 

“papel de ser cuidadora” e “agregadora”. Atributos que dentro da dicotomia entre o 

público e o privado, na qual a divisão sexual do trabalho se consubstanciou, relegaram as 

mulheres ao modelo de cuidadoras (mundo reprodutivo/ espaço privado/ não remunerado) 

– algo que ela não se resignou, já que galgou um grande posto no espaço público – e os 

homens ao sustento do lar (mundo produtivo/ espaço público/ remunerado). Outros 

pontos da entrevista poderiam ser analisados com mais afinco, mas as exposições de 

                                                
muito.... Tanto que depois eu me separei. Era o contrário, era tudo muito fechado. Mas é porque ele gostava 
do direito e queria alguém do direito perto dele”. SCIAMMARELLA, Ana Paula; ROYER, Nathalya. Moça 
jovem e talentosa também pode ser juíza: reflexões sobre gênero e magistratura no Estado do Rio de Janeiro. 
In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o Encontro Anual da ANPOCS. 
Caxambu: ANPOCS, 2018. 
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alguns pontos abordados servem para corroborar com o que foi expresso por Andréa 

Pachá acima, que alguns critérios para ascensão aos tribunais são objetivos, o que faz com 

que mulheres cheguem nesses espaços, mas também existem critérios não objetivos, que 

dificultam a trajetória profissional das mulheres. Contudo, quando se ocupa estes espaços, 

não necessariamente as mulheres o transformam através da afirmação das pautas 

femininas ou feministas, já que se continua com essa alocução de que existe igualdade 

entre magistradas e magistrados.  

Com relação à presidência da Leila Mariano, Andréa Pachá afirma que não foi 

perceptível a presença feminina no que tange à administração, já que ela não carregava 

como pauta política a afirmação da mulher. Em relação à agenda, quando se tratava sobre 

respeito e igualdade, era uma igualdade para todos, não se levando em consideração que 

certas vezes é necessário “desigualar para igualar”, ou seja, verificar que não há igualdade 

de fato em várias camadas e realizar uma atuação partindo desse pressuposto. Andréa 

também não percebia tal mudança com relação ao STF, ou seja, com relação a Ellen 

Gracie.  

Através do exposto, afere-se que quando determinadas personas forjam um lugar 

no espaço público, adentrando neste ambiente e desafiando a ordem hierárquica, subsiste 

um talento para que alguns destes membros reproduzam a dinâmica da desigualdade, seja 

através da reprodução de discursos meritocráticos, por intermédio da naturalização das 

opressões, mediante falas naturalizadoras dos papéis de gênero/ sexistas, por meio do 

apagamento da identidade feminina ou da não afirmação da mulher no desempenho das 

suas funções ou como pautas.  

No seu trabalho sobre diferença de gênero na magistratura paulista Maria da 

Glória Bonelli constata, através das entrevistas realizadas com juízas e juízes, que em 

nome da coesão na magistratura, as desigualdades e discriminações de gênero são 

abafadas, em contrapartida, são recompensadas através do prestígio e do reconhecimento 

atribuídos ao cargo. Especialmente, em se tratando das mulheres, a identidade 

profissional é organizada através da lógica de força e poder, negados ao feminino142. Em 

outros termos, estas mulheres aprenderam a extrair das circunstâncias opressoras da 

profissão, algo que compense esta desumanização ou discriminação. 

Ao debater sobre política e representação Judith Butler aduz que ambos os termos 

são complexos, pois, se por um lado a representação é um termo operacional no átrio do 

                                                
142BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo e diferença de gênero na magistratura paulista. Civitas, 
v. 10, p, 270-292. 2010. 
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processo político, que busca ampliar a visibilidade e a legitimidade às mulheres; por 

outro, a representação é a função normativa de uma linguagem que aponta ou distorce o 

que é disposto como verdadeiro sobre a categoria das mulheres. Na direção da teoria 

feminista, a expansão de uma linguagem capaz de retratá-las de um modo apropriado 

pareceu necessária para proporcionar a visibilidade política das mulheres. O que ganhou 

ares de relevância, levando em consideração a condição cultural difusa em que a vida das 

mulheres se encontrava mal ou mesmo não representada. Contemporaneamente, esse 

ponto de vista predominante do vínculo sobre a teoria política e a política passou a ser 

contestado no âmago do discurso feminista, uma vez que o sujeito “mulheres” já não é 

mais entendido de forma estável ou permanente. Deste modo, a pluralidade de ensaios 

que questionam a viabilidade do “sujeito” como postulante definitivo à representação é 

expressiva, indicando que a concordância quanto ao que constitui ou deveria constituir a 

categoria mulheres é muito pequena. Os limites da “representação” política e linguística 

determinaram, a princípio, o preceito segundo o qual só quem possui as qualificações do 

sujeito é capaz de expandir a representação. 143 

  “O sujeito” é um quesito decisivo para a política, principalmente para a política 

feminista, já que os sujeitos jurídicos são sistematicamente gerados através de práticas de 

exclusão que não são visíveis, na forma que se encontra estabelecida a estrutura jurídica 

da política. Em outros termos, a criação política do sujeito está ligada a certos objetivos 

de legitimação e exclusão, sendo que as ações políticas se encontram ocultas e 

naturalizadas por uma análise política que prende as estruturas jurídicas como seu 

fundamento. O poder jurídico “produz” irremediavelmente o que declara somente 

representar; como resultado, a política acaba se empenhando com essa função dual do 

poder: jurídica e produtiva. Assim, a lei produz e encobre a noção de “sujeito perante a 

                                                
143 A autora prossegue explicando que “Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem os 
sujeitos que subsequentemente passam a representar. As noções jurídicas de poder parecem regular a vida 
política em termos puramente negativos – isto é, por meio da limitação, proibição, regulamentação, controle 
e mesmo proteção dos indivíduos relacionados àquela estrutura política, mediante uma ação contingente e 
retratável de escolhas. Porém, em virtude de a elas estarem condicionados, os sujeitos regulados por tais 
estruturas são formados, definidos e reproduzidos de acordo com as exigências delas. Se esta análise é 
correta, a formação jurídica da linguagem e da política que representa as mulheres como “o sujeito” do 
feminismo é em si mesma uma formação discursiva e efeito de uma dada versão da política 
representacional. Assim, o sujeito feminista se revela discursivamente constituído, e pelo próprio sistema 
político que supostamente deveria facilitar sua emancipação, o que tornaria politicamente problemático, se 
fosse possível demonstrar que esse sistema produz sujeitos com traços de gênero determinados em 
conformidade com um eixo diferencial de dominação, ou os produz presumivelmente masculinos. Em tais 
casos, um apelo acrítico a esse sistema em nome da emancipação das “mulheres” estaria inelutavelmente 
fadado ao fracasso” BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p. 18-19. 
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lei”, de tal forma que chama essa formação como raciocínio inaugural natural que 

legitima e regula a própria hegemonia da lei. Desta forma, não basta indagar como as 

mulheres podem ser absolutamente representadas na linguagem e na política. A crítica 

feminista também deve captar como a categoria das “mulheres”, o sujeito do feminismo, 

é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por meio das quais se almeja a 

emancipação.144 

Para Céli Pinto, tal panorama deve ser considerado, uma vez que o espaço da 

política institucional representativa não é uma conquista nova (como os Conselhos, 

Delegacias, Secretarias), mas o espaço do outro que tem que ser rompido e 

metamorfoseado. O outro, diante desta entrada perde o seu status de intocável, até no que 

tange à reprodução de seu discurso de poder, transformando-se em um “nós”. Buscar a 

emancipação no lugar do outro é um ato intricado, com resultados particulares. Um 

cenário alternativo no qual novos espaços sejam pautados por pactos de convivência e 

novas formas de tomada de decisão, que no decorrer do tempo ultrapassem os antigos 

espaços, os fazendo definhar como excrescência ou tradições sem poder. Como exemplo, 

seria possível pensar na construção de espaços paritários de deliberação pública, nos quais 

as decisões fossem democraticamente edificadas, ocupando os espaços de poder 

tradicionais, eivados da representação nos moldes liberais. Tal processo é complexo e 

subsistiria a necessidade de realizar-se dentro de uma lógica de soma zero, para não gerar 

obstáculos.145  

Butler prossegue em seu ensaio trazendo à tona outro ponto: se uma pessoa é uma 

mulher, com certeza isso não é tudo o que essa pessoa é; o termo não alcança a exaustão, 

não pelo fato dos traços pré-definidos de gênero da pessoa ultrapassam a parafernália 

associadas especialmente ao seu gênero, mas sim porque o gênero não continuamente se 

concebe de forma coerente ou solidificada, variando no percurso histórico, ademais o 

gênero constitui interseções com categorias que ocasionam nuances, como: raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivas constituídas. Com efeito, 

se torna impraticável separar a noção de gênero das interseções políticas e culturais nas 

quais sistematicamente ela é fundada e mantida.146  

                                                
144 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2017, p. 19	
145 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p. 21. 
146 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2017, p. 21. 
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 A autora supracitada desafia e leva a questionar até onde as mulheres, ao se 

deslocarem do espaço privado para disputar e/ou construir o público, deixam de ser cada 

vez menos mulheres. Não que exista uma mulher essencial, contudo, defende-se a 

subsistência de uma mulher que se fez mulher historicamente, em uma dialética de 

dominação e resistência. Segundo Butler, as mulheres reestruturam nos espaços públicos 

esta sua condição primeira de mulher e, ao deixarem o recolhimento – os espaços privados 

–, relacionam-se com outras condições, deixando de ser só mulher. Através de tal asserção 

é possível prosseguir em dois sentidos: 1- a chegada da mulher no cenário público e 

político trouxe com ela uma marca de mulher; 2- a eleitora também se deslocou do espaço 

privado para o público, abrindo mão da sua condição de mulher.147  

Para Céli Pinto, como o espaço político é o mais masculino dos espaços, é o local 

em que a mulher é mais visível como mulher, porém, em tal espaço é onde necessita ser 

menos mulher para se tornar candidata, bem como ser eleita. Logo, faz muito sentido a 

assertiva de Butler sobre a necessidade de refletir, a partir de uma perspectiva feminista, 

acerca da premissa de se construir um sujeito do feminismo. Butler não desenvolveu com 

intensidade o que se estabeleceria como uma “perspectiva feminista”, quem aborda com 

mais afinco o tema é Young. Para ela, quem determina um grupo através da identidade 

não observa que a rígida conceituação de diferenciação de grupo nega as semelhanças 

que diversos membros do grupo possuem com os que não são considerados como parte 

integrante do grupo, bem como nega as diversas variações e diferenciações dentro do 

próprio grupo.148  

Young aponta três maneiras por meio das quais a representação se efetiva: 

interesse, opinião e perspectiva. 1) O interesse é “o que afeta ou é importante para a 

perspectiva de vida dos indivíduos ou para os objetivos das organizações” e possui uma 

finalidade específica. 2) A opinião está ligada aos “princípios, valores e prioridades de 

uma pessoa que condiciona seus julgamentos sobre quais políticas devem ser perseguidas 

e que fins atingidos”. 3) A perspectiva identifica-se através de “experiências diferentes, 

histórias e conhecimento social derivados de suas posições na estrutura social”. Quando 

a autora analisa a viabilidade da representação, se atenta de modo recorrente para a 

questão da diferenciação. Para ela, tal questão é um recurso fundamental e, ao contrário 

                                                
147PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p. 21. 
148YOUNG, 2000, p. 89 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia 
Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, 2010, p. 21. 
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daqueles que entendem que políticas de diferenciação de grupos criam divisão e conflito, 

na verdade tal diversidade oferece recursos para um público comunicativo e democrático, 

que almeja justiça, porque pessoas com posicionamentos diversos têm experiências 

distintas, bem como conhecimento social e histórico que derivam deste posicionamento, 

o que é denominado de perspectiva.149  

 Pode parecer frágil pensar na lógica da representação feminina (e das minorias) 

dentro dos espaços do Poder Judiciário por dois motivos: se debate representação, 

especialmente dentro dos Poderes que possuem legitimação democrática através do 

sufrágio, ou seja, dentro do Executivo e do legislativo. Contudo, é perfeitamente possível 

pensar nesta questão também dentro do Poder Judiciário, levando em consideração suas 

particularidades, que são muitas – vão desde o acesso até o orçamento de tais instituições 

–, uma vez que o baixo número de mulheres e minorias nos três poderes denota uma falta 

de participação em espaços nos quais o que se decide impacta especialmente sobre a vida 

destes grupos, em outros termos, vivemos em uma democracia de baixa qualidade.  

 Por outro lado, os debates sobre representação são paliativos, servem para que 

aqueles que possuem menos direitos possam “hackear” ou invadir as instituições, para 

que consigam levar propostas em prol dos grupos aos quais pertencem, o que nem sempre 

será possível de ser feito, já que, por exemplo, nem sempre o fato de ser mulher fará com 

que mulheres defendam em tais espaços as pautas das mulheres, por não se 

compreenderem enquanto sujeitos políticos, ou por não possuírem interesse, opinião e 

perspectiva. Contudo, aqui subsiste uma armadilha, se olharmos para indivíduos que não 

se entendem enquanto sujeitos políticos e, que por tal, não defendem pautas atinentes aos 

grupos aos quais pertencem e compreendermos que eles individualmente são um 

problema, vamos incorrer na lógica da culpabilização das mulheres e não das instituições, 

que são desenhadas na lógica sexista, racista e elitizada, que produzem sujeitos racistas e 

sexistas e elitizados dentros das suas próprias dinâmicas.    

 Enquanto houver a ausência participativa da pluralidade de pessoas, em espaços 

que decidem sobre as suas vidas, ou coisas que lhe competem, não estaremos realmente 

pensando em uma lógica democrática. E esse problema será das instituições, da 

coletividade e não apenas de indivíduos ou grupos. Por exemplo, pensando no Poder 

Judiciário, suas instituições são as mais fechadas dos três poderes, pois as pessoas não 

possuem nem mesmo o poder de participar das decisões votando em representantes que 

                                                
149YOUNG, 2000, p. 136 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista 
Sociologia Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, 2010, p. 21. 
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possam levar os seus interesses. O CNJ foi pensando como uma possibilidade de deixar 

este poder menos opaco, entretanto, tomou ares de se pensar o Judiciário de dentro para 

dentro, já que os seus conselheiros são indicados e, das quinze cadeiras, somente duas 

pertencem a cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que são indicados pelo 

Congresso Nacional. E as agendas do CNJ variam especialmente pelo seu presidente, 

pelos conselheiros que integram e uma ou outra força externa, mas que ainda está 

vinculada ao Poder Judiciário, de certa forma, como por exemplo, a AMB. E são essas 

agendas que viram as políticas judiciárias.  

 Ao passo que não existam mudanças na estrutura do CNJ, a estratégia para que o 

órgão faça políticas judiciárias que diminuam a desigualdade relacionada aos grupos que 

historicamente tiveram seus direitos minorados, como as mulheres e os negros, por 

exemplo, partirá das conselheiras (os) que se compreendem como sujeitos políticos – ou 

seja, que possam representar através do interesse, da opinião ou da perspectiva – e que 

levem as pautas de relevância dos grupos que pertençam. E para os que não se vislumbram 

enquanto tais, muito diálogo por parte dos movimentos, como o negro e o feminista terá 

que ser tecido com estes indivíduos. Já que, a lógica de tal órgão foi estruturada para que 

não fosse plural e democrática e para que reproduzisse esse sistema branco, 

heteronormativo e masculino. Contudo, é possível que a coletividade trabalhe para 

hackear estes espaços de Poder, tornando-o um pouco mais democráticos. O caminho é 

pensarmos na representatividade, enquanto não haja uma reforma que ofereça respostas 

efetivas, que adentrem nas problemáticas do déficit democrático do Poder Judiciário, no 

sentido político, econômico e social.  

 

  

  



 

  112 
 

CAPÍTULO 3 

FEMINISMOS E HISTÓRIAS: ESTÁGIOS INCOMPLETOS E NÃO LINEARES 

NAS PAUTAS E NAS CONQUISTA DE DIREITOS 

 

Ao longo da história sempre existiram mulheres insubordinadas à sua condição: 

que buscaram espaço e reconhecimento na sociedade, ou seja, à procura da libertação. 

Para tentar encontrá-la, em meio a tantas correntes desiguais nas quais o mundo aprisiona, 

algumas delas perderam tudo o que possuíam, inclusive a vida. Todavia, o feminismo 

enquanto movimento coletivo organizado, proposto com o objetivo de mudar a situação 

das mulheres na sociedade, eliminando as discriminações que nos sujeitam150, foi 

identificado como tal apenas na virada do século XVIII e início do século XIX. 

Exteriorizando-se como “fruto proibido” da Revolução Francesa, período de intensa 

agitação, na qual desde os seus primórdios as mulheres organizaram-se – em maior ou 

menor grau –, com o objetivo de conquistar o direito à cidadania.151 

Os séculos XVIII e XIX, cernes da Revolução Francesa e do positivismo, 

reverberaram nas Américas, ao intensificarem e transferirem um caráter mais 

revolucionário às mudanças políticas e sociais no continente. A Revolução Francesa 

exportou os ideais burgueses de “igualdade, fraternidade e liberdade”, já o positivismo 

ecoou na sociedade brasileira, ao se tornar a primeira doutrina de amplo alcance cultural, 

na qual se tencionava para que a mulher exercesse um papel de agente social (atendendo 

                                                
150 TOSCANO, Moema; GOLDENBERG, Mirian. A Revolução das mulheres: um balanço do feminismo 
no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1992, p. 17. 
151 “Embora tenha havido exceções, sendo Condorcet o nome mais famoso entre elas, a esmagadora maioria 
dos revolucionários franceses manifestavam desinteresse, quando não hostilidade, pelos direitos da mulher. 
Seguiam a trilha de Rousseau, maior inspiração filosófica para a Revolução, para quem a liberdade dos 
homens não incluía as mulheres, destinadas “naturalmente” ao enclausuramento na esfera doméstica. Às 
margens do debate na Constituinte, surgiram demandas pelo acesso das mulheres aos direitos políticos, 
expressas	pela Sociedade das Republicanas Revolucionárias, de Claire Lacombe (1765-?) e Pauline Léon 
(1768-1838), ou isoladamente, por mulheres que rompiam barreiras, como Théroigne de Méricourt (1762-
1817) e Olympe de Gouges (1748-1793). O document escrito mais importante é a “Declaração dos direitos 
da mulher e da cidadã”, de Gouges. É a transcrição da “Declaração dos direitos do homem e do cidadão” 
para o feminino, com alguns acréscimos significativos. Assim, o artigo X, que estabelece a liberdade de 
opinião, é redigido por Gouges como uma garantia de que, já que pode subir ao cadafalso, a mulher pode 
igualmente subir à tribuna. O artigo XI, sobre a liberdade de expressão, ganha a especificação de que toda 
mulher pode indicar o nome do pai de seus filhos, mesmo que, para tal, afronte os preconceitos. E, em 
particular, ela incluiu uma peroração final, conclamando as mulheres a romper com as ideias da época e a 
exigir seus direitos. Mas o esforço de Gouges ainda não alcança a elaboração sistemática de um 
entendimento das raízes das opressões sofridas pelas mulheres. Esse resultado será obtido, na mesma época, 
na Inglaterra, por Mary Wollenstonecraf (1759-1797), que é geralmente considerada – por boas razões – a 
fundadora do feminismo” MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: BIROLI, Flávia; MIGUEL, 
Luis Felipe (Orgs.). Feminismo e política: uma introdução. São Paulo, Boitempo, 2014, p. 20. 
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ofícios próprios e tradicionalmente vinculados à mulher). Após o avanço das tropas 

napoleônicas no final do século XVIII, houve uma evolução cultural instantânea nas 

principais metrópoles brasileiras devido à vinda da família real ao Brasil em 1808, mas o 

confinamento das mulheres aos lares e à vida familiar ainda era o seu destino certo.152 

Naquele período, o acesso aos cargos públicos e ao ensino era exclusivamente 

destinado aos homens. Em 1809 foi concebido um dos primeiros colégios para meninas 

de elite. O conjunto de ideais e valores focava na preparação das meninas para a vida dos 

salões e da maternidade, portanto, ensinavam-se trabalhos manuais, boas maneiras, 

noções de francês, rudimentos de músicas, entre outros. Na primeira instituição de ensino 

normal153 do país, criada em 1835, em Niterói, não eram admitidas matrículas de moças. 

Preservar as meninas e os escravos, no calabouço da ignorância se justificava por meio 

dos preconceituosos ditos populares proferidos naquele tempo: “mulher que sabe latim 

não tem marido nem bom fim” e “escravos que sabem ler acabam querendo mais do que 

comer”.154 

Um olhar mais aguçado sobre o passado denota que ainda há muito a ser 

desvendado, especialmente, no que tange às mulheres negras e indígenas do Brasil. A 

história “oficial” não pôs em evidência suas culturas, suprimiu os seus comportamentos 

frente aos colonizadores/dominadores, bem como aos açoites e à violência sofrida, 

apagando o papel fundamental que desempenharam na luta contra a dizimação de seus 

povos e na resistência contra a escravidão.155 

                                                
152 SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua 
institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das 
políticas para as mulheres no Brasil: expressões feministas nas conferências nacionais de políticas para 
as mulheres. Vol. 2. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 23. 
153 O curso normal é destinado a formação, em nível de segundo grau, de professores aptos a lecionar na 
educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.	 
154 Op. cit., p. 23-24.  
155 Op. cit., p.23. Sobre as mulheres negras, que eram escravas nos Estados Unidos, Angela Davis aduz que 
“eram iguais aos seus companheiros na opressão que sofriam; eram socialmente iguais a eles no interior da 
comunidade escrava; e resistiam à escravidão com o mesmo ardor que eles. Essa era uma das grandes 
ironias do sistema escravagista: por meio da submissão das mulheres à exploração mais cruel possível, 
exploração esta que não fazia distinção de sexo, criavam-se as bases sobre as quais mulheres negras não 
apenas afirmavam sua condição de igualdade em suas relações sociais, como também expressavam essa 
igualdade em atos de resistência. Essa deve ter sido um terrível descoberta para os proprietários de escravos, 
pois aparentemente eles tentavam quebrar essa cadeia de igualdade por meio da repressão particularmente 
brutal que reservavam às mulheres. Mais uma vez, é importante lembrar que os castigos infligidos a elas 
ultrapassavam em intensidade aqueles impostos aos homens, uma vez que não eram apenas açoitadas e 
mutiladas, mas também eram estupradas. O estupro era uma arma de dominação, uma arma de repressão, 
cujo objetivo oculto era aniquilar o desejo das escravas de resistir e, nesse processo, desmoralizar seus 
companheiros”. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 35-36. 
Ainda que exista muita diferença entre questões atinentes à escravidão ocorrida na América do Norte e no 
Brasil, por este trecho é possível extrair que a luta das mulheres negras neste período tem sido minimizada 
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Entre o século XIX e início do século XX, as lutas e manifestações em torno dos 

direitos políticos se tornam mais intensas, se alastrando principalmente pela Europa e 

pelos Estados Unidos. Nesse mesmo período, no Brasil, inúmeras mulheres começaram 

a se rebelar contra a tragédia da escravidão e, concomitantemente, deram início a grupos 

coletivos sistematizados com o intuito de obterem direitos, como o de trabalharem sem a 

autorização do seu cônjuge, de votarem e serem votadas, pelo acesso à educação de 

qualidade e pela possibilidade de poderem adentrar às universidade, entre outros.156  

  Esse período ficou conhecido como a primeira onda do feminismo, pois, em 

termos simplificados, representou o primeiro processo de luta do movimento organizado 

de mulheres, em prol de suas pautas e prioridades específicas. Embora haja controvérsia 

quando se tenta descrever e (re)contar as trajetórias, obstáculos e conquistas das mulheres, 

usando metáforas como “ondas”, “estações”, “cenários”, “ciclos”, ao pormenorizar as 

lutas e as metamorfoses provocadas pelo feminismo ao longo dos séculos, não encontrei 

expressão mais adequada do que onda para me referir às dinâmicas das diferentes marés, 

que as pautas feministas navegaram ou vem navegando até o presente momento.157 

Através do apoio teórico das ondas será possível explicar quais foram e quais são 

as pautas ou agendas levantadas pelo movimento feminista. Levando em consideração 

que o feminismo não é homogêneo, dada a sua pluralidade de vertentes, que comportam 

necessidades e pretensões diversas – em razão da própria multiplicidade e complexidade 

inerente às mulheres –, com especificidades que variam por períodos cronológicos, bem 

como por diferentes regiões e países, demonstrar-se-á que a luta e, principalmente, as 

conquistas do movimento de mulheres e feminista não deve ser lido como um processo 

unificado, linear e gradativo, que caminhou de modo bem distinto, a depender da 

conjuntura de dado território.  

 Assim, ao longo da história, novas agendas foram surgindo, com novas 

prioridades, sem que pautas anteriores fossem concretizadas. Além disso, novas 

                                                
na literatura tradicional sobre a escravidão, o que dirá com relação a literatura feminista, sendo que, no 
nosso país o feminismo, em sua primeira onda, se iniciou por volta do fim da escravidão, no século XIX. 
Então, faria sentido falar sobre a trajetória dessas mulheres e sua luta pelos direitos mais básicos: 
sobreviver, ser livre, ser considerada como um ser humano e não como uma propriedade privada. Existe 
algo mais feminista do que a luta dessas mulheres no período da escravidão? Acredito que não, mas a 
literatura feminista abandona completamente suas trajetórias, nas principais obras que falam sobre a história 
do feminismo no nosso país. 
156 SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua 
institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das 
políticas para as mulheres no Brasil: expressões feministas nas conferências nacionais de políticas para 
as mulheres. Vol. 2. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 21. 
157 Op. cit. 
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protagonistas foram destacando-se, operando em distintos contextos sociais, culturais, 

econômicos e políticos. Dessa forma, a história do feminismo é marcada por estágios 

incompletos e não lineares em suas agendas e nas conquistas dos direitos, ou seja, 

demandas levantadas e pleiteadas há décadas passadas ainda hoje não foram efetivadas, 

mas a cada dia surgem novas reivindicações que ganham voz e vez, sem que as anteriores 

tenham se concretizado. Por tal motivo, reforço a predileção pelo termo onda, pois, estas 

oscilam, vem e vão, não são contínuas e lineares, possuem maior ou menor força, 

variando notadamente nos períodos tempestuosos ou ensolarados.  

 

3.1. A PRIMEIRA ONDA DO FEMINISMO 

 

No Reino Unido, o final do século XIX é marcado pela organização coletiva de 

lutas femininas com o propósito de conquistar direitos, que até aquele momento eram 

apenas prerrogativas masculinas, sendo o direito ao voto o que mais se popularizou. O 

filme As Sufragistas158 retrata a trajetória histórica desse movimento entorno do sufrágio 

universal. Desde 1792, com a publicação do livro “Uma reivindicação pelos Direitos das 

Mulheres”159, da autora Mary Wollenstonecraf, a necessidade de extensão dos direitos 

políticos era questionada, mas a criação da principal organização sufragista britânica, a 

União Nacional das Sociedades de Mulheres Sufragistas (National Union of Women’s 

Suffrage Societies – NUWSS), ocorreu apenas em 1897. Após alguns anos de 

manifestações pacíficas, sem muitos resultados alcançados, um movimento mais 

enérgico160 foi criado em 1903: a União Social e Política das Mulheres (Women’s Social 

                                                
158 O drama histórico “As Sufragistas” (Suffragette), dirigido por Sarah Gavron, apesar de ser o primeiro 
filme a retratar a corajosa luta do movimento de mulheres pelo sufrágio universal no Reino Unido – o 
musical “Mary Poppins”, de 1964, possui como pano de fundo a luta pelo voto feminino, mas o esqueleto 
narrativo que sustenta a história não chega a ter como foco a batalha pela incorporação de direitos civis e 
político daquele período –, recebeu diversas críticas pela escolha política de não retratar a participação de 
imigrantes e pessoas não brancas dentro do movimento, que repercutiram na mídia no período em que o 
filme chegou às telas do cinema, no ano de 2015. AS SUFRAGISTAS. Direção: Sarah Gavron. Universal 
Pictures, 2015. 1 DVD (106 min), NTSC, color. Título original: Suffragette. Ver: WARKEN, Júlia. Quem 
foram as sufragistas da vida real?. Disponível em:<https://mdemulher.abril.com.br/cultura/quem-foram-as-
sufragistas-da-vida-real/>. Acesso 02 fev. 2018; FINCO, Nina. O movimento sufragista – ou parte dele. 
Disponível em:< https://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/12/o-movimento-sufragista-ou-parte-
dele.html>. Acesso 02 fev. 2018.  
159 WOLLSTONEGRAFT, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. London: Penguin [1792], 1992. 
160 “As mulheres que se envolveram em campanhas pró-sufrágio feminino eram conhecidas como 
‘sufragistas’ ou ‘sufragetes’, termos que derivam do tipo de militância que praticavam. As ‘sufragistas’ 
adotaram tácticas e métodos pacíficos e moderados, sem violarem a lei ou a ordem pública, pelo que são 
conhecidas como ‘sufragistas constitucionalistas’ […]. Já as ‘sufragetes’ eram assim conhecidas por serem 
membros da também já referida WSPU— Women’s Social and Political Union, associação sufragista 
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and Political Union – WSPU). E é na história dessas mulheres, que adotaram uma 

estratégia mais combativa, e, por isso, foram perseguidas, presas, afastadas dos 

filhos/familiares e até mesmo perderam suas vidas – como é o caso de Emily Wilding 

Davison161 –, que o filme se baseia. Por causa dessas mulheres que a vindicação pelo voto 

feminino começou a ser levada a sério, pelos políticos e pela imprensa, se tornando uma 

realidade no Reino Unido em 1918. 

No Brasil, a primeira onda do feminismo também se exteriorizou principalmente 

através da luta pelo voto, mas conforme citado anteriormente, não se resumiu somente ao 

pleito por direitos políticos. Entre as brasileiras que merecem destaque está Bertha Lutz, 

bióloga e cientista, que após estudar no exterior e ter contato com os movimentos 

feministas da Europa e dos Estados Unidos, retornou ao Brasil em 1910, quando deu 

início à sua trajetória de luta pelo sufrágio universal. Ela foi uma das fundadoras da 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), em 1922, no Rio de Janeiro, 

entidade que fez campanhas públicas pelo voto e que chegou a organizar um abaixo-

assinado, encaminhado ao Senado em 1927, requerendo a aprovação do Projeto de Lei, 

de autoria do Senador Juvenal Lamartine, que estabelecia o direito ao voto feminino.162 

Nos primórdios do movimento em nosso país, que se estendeu do final do século 

XIX até por volta de 1932, quando as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto, 

Céli Pinto163 identifica com clareza pelo menos três tendências diferentes: 1- a do de 

                                                
fundada em Manchester, em 1903, pelas Pankhursts: Emmeline (Presidente) e as filhas: Christabel, Sylvia 
e Adela. A WSPU adoptou como lema “DEEDS NOT WORDS”, imprimindo à sua campanha de luta pelo 
voto uma estratégia agressiva, que representava um desvio da estratégia de moderação e constitucionalidade 
da NUWSS, que aguardava pacientemente pela boa-vontade dos políticos, estratégia que tinha dado provas 
de ser ineficaz [...]. A WSPU era uma organização ativa com objetivos bem definidos e uma ética especial. 
Desde as primeiras edições, o seu jornal — Votes for Women —, fundado em 1907, estava repleto de 
imagens ‘militares’ e expressões ‘bélicas’, incitando a luta. Tinham como objetivo único molestar os 
políticos e o Governo até conseguirem o direito de Voto. Pela sua militância agressiva eram conhecidas 
como ‘sufragetes’”. ABREU, Zina. Luta das mulheres pelo direito de voto: movimento sufragista na Grã-
Bretanha e nos Estados Unidos. Revista Arquipélago (História). Ponta Delgada, v. VI, n.o 2 ,2002, p. 462. 
161 “A radicalização da militância pró-sufrágio feminino teve como consequência o encarceramento de 
centenas de sufragetes, muitas das quais fizeram greve de fome, como forma de protesto. Receando a morte 
de alguma delas e a consequente produção de mártires, o Governo adotou a ‘alimentação forçada’, feita por 
meio de um tubo enfiado pela boca abaixo — processo bárbaro visto como tortura. Muitas sufragetes foram 
assim alimentadas durante semanas, numa média de três vezes por dia. Kitty Marion, atriz famosa, por 
exemplo, foi submetida à alimentação forçada mais de 230 vezes. Todavia, só a partir do momento em que 
as sufragetes adotaram estas formas de luta é que a campanha pelo direito ao voto feminino, na Grã-
Bretanha, começou a ser levada a sério pelos políticos e pela imprensa” Op. cit., p. 464. 
162 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n. 36, 2010, p. 16. 
163 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 10. 
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feminismo “bem-comportado”; 2- a do feminismo difuso; e, 3 - a do feminismo 

“malcomportado”.  

A primeira vertente, o feminismo “bem-comportado” – essa expressão é 

controversa e, talvez, seria mais apropriado que o chamássemos de feminismo pelas vias 

institucionais, por ser essa uma das principais características –, constituiu um movimento 

forte e organizado, de alcance nacional. Liderado por Bertha Lutz, sua principal bandeira 

levantada tinha como foco a incorporação da mulher como sujeito portador de direitos 

políticos. Apesar da relevância, essa vertente não levava em consideração o fato de que a 

exclusão da mulher decorria da posição de poder exercida pelos homens. Essas mulheres 

lutavam para serem incluídas como cidadãs, como um complemento para o bom 

andamento da sociedade, sem alterar a posição dos homens nas relações de gênero.164   

A segunda vertente, o feminismo difuso, se expressou através de múltiplas 

manifestações na imprensa feminista alternativa. Formado por mulheres cultas, em sua 

grande maioria professoras, jornalistas e escritoras, defendiam a educação da mulher 

como forma de libertação da dominação masculina e discutiam sobre o interesse dos 

homens em deixar a mulher fora da vida pública. Os seus escritos tratavam sobre assuntos 

difíceis para a época, como sexualidade e divórcio.165  

Nísia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, foi uma das precursoras 

do feminismo no país e um dos grandes nomes ligados à primeira onda. Incluo esta 

potiguar nascida em 1810, mais de cem anos antes da conquista ao direito ao voto 

feminino, ao feminismo difuso, ou feminismo das intelectuais, precursor do feminismo 

acadêmico, uma vez que esta escrevia sobre a escravidão, o sofrimento dos índios, a 

qualidade do ensino e, também, sobre a condição das mulheres oitocentistas. Suas ideias 

contestatórias eram publicadas em jornais, como o pernambucano Espelho das brasileiras 

e, em 1832, lançou o primeiro dos seus 14 livros, o Direito das mulheres e injustiça dos 

homens, tradução adaptada à realidade brasileira do livro de Mary Wollstonecraft, citado 

anteriormente. Sua defesa pela emancipação feminina através da educação lhe fez instituir 

um colégio para meninas, com propostas curriculares progressistas, o que a tornou uma 

das precursoras dos ideais de igualdade e autonomia das mulheres em nosso país.166 

                                                
164 Op. cit. 
165 Op. cit., p.11. 
166 AZEVEDO, Vanessa. Uma brasileira ilustre: Nísia Floresta e a luta por direitos e liberdade. Dossiê 
Especial Caderno de Estudos Sociais e Políticos. Rio de Janeiro, v.6, n.o 11, 2017, p.52-57. SCHUMAHER, 
Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua institucionalização. In: 
MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das políticas para as mulheres 
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A terceira vertente, o feminismo “malcomportado” – por esta expressão também 

ser discutível, a denominarei de feminismo militante ou ativista, já que essa é uma das 

suas principais idiossincrasias –, se manifestou através do movimento anarquista e, mais 

tarde, por meio do Partido Comunista. Composta por trabalhadoras, intelectuais e 

militantes de esquerda, defendia a libertação das mulheres de uma forma “menos 

comportada”, ou seja, mais articulada e combativa, através de mobilizações coletivas nas 

ruas ou de greves, por exemplo. As que se aproximavam desta tendência, centralizava os 

seus esforços na questão da exploração do trabalho, articulando teses feministas aos 

ideários anarquistas e comunistas. Nesta outra face do feminismo encontra-se Maria 

Lacerda de Moura.167 

 No documentário Maria Lacerda de Moura – Trajetória de uma rebelde168 é 

retratada a história de vida dessa professora mineira, intelectual anarquista, que lutou pela 

liberdade do pensamento e contra todas formas de autoritarismo. Em suas obras discutiu-

se, entre outros temas, sobre a repressão feminina pela família e pela igreja, bem como 

sobre o papel da mulher na formação da sociedade e sua emancipação através da 

educação. Em 1919, ela ajudou a fundar no Rio de Janeiro, junto com Bertha Lutz, a Liga 

para Emancipação Intelectual Feminina (LEIM), a antecessora da Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino (FBPF), mas logo a abandonou, por acreditar que aquele 

movimento estava esvaziado e beneficiaria um número pequeno de mulheres. Assim, 

acabou se mudando para São Paulo, por volta de 1921, local em que teve contato com o 

movimento associativo feminino e com o movimento operário. Anos mais tarde, mudou-

se para uma comunidade agrícola no interior de São Paulo, formada por anarquistas e 

estrangeiros desertores da primeira guerra mundial, período da sua vida que mais 

produziu e atuou, sobretudo, através de publicações em jornais importantes da época. 

Como seus posicionamentos são bem avançados para aquele período, pode-se considerar 

que foi precursora de temas debatidos na segunda onda do feminismo, também antecedeu 

                                                
no Brasil: expressões feministas nas conferências nacionais de políticas para as mulheres. Vol. 2. Porto 
Alegre: Zouk, 2018, p. 24. 
167 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 11. 
168 O Documentário Maria Lacerda de Moura – Trajetória de uma rebelde, de 2003, dirigido por Ana Lúcia 
Ferraz e Míriam Moreira Leite, é uma adaptação da tese de Míriam Moreita Leite, defendida em 1983 e 
publicada no ano seguinte, com o título a Outra face do feminismo: Maria Lacerda de Moura, pela editora 
Ática. MARIA LACERDA DE MOURA – trajetória de uma rebelde. Direção: Ana Lúcia Ferraz e Míriam 
Moreira Leite. Produção: Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP). São Paulo: 
FAPESP, 2003. NTSC, 33 min, color. Disponível em: <http://www.lisa.fflch.usp.br/node/65>. Acesso em: 
7 fev. 2018.  
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assuntos que ainda hoje são considerados polêmicos, como amor livre, direito ao prazer 

sexual, prostituição, etc.169  

No dia 24 de fevereiro de 1932, em meio a diversas polêmicas e muita resistência, 

as mulheres conquistaram o direito de votarem e serem votadas, através do Decreto no 

21.076170. Doze anos antes da França, berço embrionário do feminismo, no qual este 

direito só foi adquirido em 21 de abril de 1944. Trago este episódio à tona, somente a 

título exemplificativo, para pensar sobre o vício de reproduzirmos acriticamente teorias, 

modelos, projetos e discursos do cone norte, tão distantes e descontextualizados do nosso 

contexto econômico, histórico, social, cultural e político171. Também, para solidificar o 

entendimento de que as demandas dos movimentos feministas e de mulheres não foram 

unificadas, lineares e gradativas, se dando em diferentes períodos, variando de acordo 

com a conjuntura do país ou região.  

Mas por qual motivo conquistamos o direito de votar antes das francesas? De 

modo reduzido e simplificado, a questão do sufrágio foi durante muito tempo marginal 

para o movimento feminista francês, que se concentrou nas campanhas pela educação das 

meninas, pelo direito ao trabalho, pela proteção da maternidade, entre outras. Essa pauta 

só ganhou relevância por volta de 1906-1910, com a instituição da União Francesa para 

o Sufrágio das Mulheres (UFSF), vinculada à Associação Internacional para o Sufrágio 

das Mulheres. Contudo, o afã francês foi muito mais contido, se comparado ao 

movimento das sufragistas inglesas. A partir de 1919, a questão do voto feminino passa 

a ser debatida na Câmara francesa, mas acaba sendo por três vezes negada durante o 

período do entreguerras. Para compreender essa sucessão de derrotas é indispensável 

entender o conservadorismo existente no período das guerras, que separou radicalmente 

os homens e as mulheres em papéis “tradicionalmente” desempenhados por cada um, 

visando o “retorno à ordem”, somado à recomposição do movimento sufragista, que 

começou a se (re)organizar com uma maior proximidade dos partidos políticos. Além 

disso, a aliança dos católicos fez aumentar o medo dos radicais presentes no cenário 

político. Tal período também foi marcado por uma obsessão pelo crescimento 

                                                
169 MOREIRA LEITE, Miriam Lifchitz. Outra face do feminismo: Maria Lacerda de Moura. São Paulo, 
Ática, 1984. 
170 BRASIL. Decreto no 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Código Eleitoral da República dos Estados 
Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1932. 
171 Esse breve questionamento realizado não tem por objetivo se delongar nos debates pós-coloniais e/ou 
decoloniais, uma vez que não tive a devida incursão neles. Apenas na fase de conclusão deste trabalho tive 
um breve acesso ao debate, o que, em dado momento, pode ter ocasionado uma queda nas teias da minha 
própria crítica. 
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demográfico, que conduziu o poder público a desempenhar um controle sobre o ventre 

das mulheres, por meio da repressão incisiva do aborto e da contracepção; também, 

estabelecendo políticas familiares que recompensavam com gratificações honoríficas, 

financeiras e que estimulavam a concepção.172  

Dessa forma, é interessante refletir como em cada país, ou mesmo região, as 

pautas feministas foram se desenvolvendo com maior fluidez, nos momentos ensolarados 

de “estabilidade” e, em contrapartida, foram freadas, nos momentos tempestuosos de 

instabilidade social, econômica e política, tais quais os períodos de feridas, por exemplo, 

na escravidão, nas guerras, nas ditaduras ou nos períodos de baixa democracia. 

Nesse sentido, desde a conturbada e efervescente década de 1930, houve o desafio 

de promover candidaturas feministas, primeiro para a Assembleia Nacional Constituinte 

de 1933, que dos 254 votantes conseguiu contar com duas mulheres.173 Posteriormente, 

em 1934, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino se articulou novamente e 

voltou à cena objetivando eleger mulheres comprometidas com suas agendas de direitos. 

Nessa fase, a FBPF caminhou no sentido de se tornar o principal canal de representação 

política do movimento feminista no Brasil. Na 2a Convenção Feminista Nacional, 

realizada em Salvador, suas integrantes traçaram um novo plano de ação, cujas diretrizes 

focavam em criar filiais nos estados que ainda não possuíam a federação, também 

instituíram um novo desenho hierárquico, com uma liderança nacional, uma estadual e 

várias secretarias regionais.174  

O êxito da reconfiguração e da mobilização realizada pela FBPF mostrou-se nas 

urnas. Nove mulheres foram eleitas deputadas estaduais: seis no Nordeste, duas em São 

Paulo e uma em Santa Catarina (Antonieta de Barros, primeira deputada negra do Brasil). 

Entretanto, com a decretação do Estado Novo, em 1937, Getúlio Vargas fechou o 

Congresso até 1945. Os movimentos sociais foram duramente reprimidos, entre eles o 

feminista, fazendo com que o mandato das parlamentares fosse encerrado 

                                                
172 THÉBAUD, Françoise. Mulheres, cidadania e Estado na França do século XX. Revista Tempo. Rio de 
Janeiro: n.o 10, vol. 5, 2000, p. 125-126. 
173 “Carlota Pereira de Queiroz, médica eleita por São Paulo, que se tornou a primeira deputada federal do 
Brasil, e a advogada alagoana, ativista feminista negra Almerinda Farias Gama, que através de uma 
estratégia bem-sucedida da Federação Pelo Progresso Feminino (FBPF) representou o Sindicato das 
Datilógrafas e Taquígrafas do Distrito Federal” SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem 
e hoje no Brasil: desafios de sua institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). 
Quem são as mulheres das políticas para as mulheres no Brasil: expressões feministas nas conferências 
nacionais de políticas para as mulheres. Vol. 2. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 28. 
174 Op. cit., 28-29.	
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temporariamente. Nos anos seguintes ao golpe de Estado, a maioria dos grupos de 

mulheres esteve ligada aos partidos de esquerda ou protegidas sobre o seu véu.175  

Tanto no Brasil, como na Europa, este feminismo inaugural foi sufocado a partir 

da década de 1930, pelo conturbado momento histórico vivido por cada país, florescendo 

novamente e gerando frutos frondosos por volta dos anos 1960. Assim, no que tange à 

luta pelos direitos das mulheres, décadas tímidas se passaram, até que em 1949, com o 

lançamento da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, houve um marco nas 

referências bibliográficas para as próximas ondas, que chegou a ocupar uma posição ainda 

mais central que a de Mary Wollstonecraft dentro do feminismo contemporâneo.176 

Por fim, se faz importante observar que as duas primeiras Constituições do Brasil 

– a Constituição do Império do Brasil, de 1824; e a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1891 –, sequer elencavam as mulheres em dispositivos proibitivos, 

no que tange ao direito de votar, como constavam os analfabetos, por exemplo. Apesar 

disso, por décadas, enfrentamentos foram travados para que nos fosse consentido este 

direito político. Contudo, apesar de termos conquistado esse importante feito, teríamos 

nós mulheres conquistado com igualdade os direitos políticos, pleiteados na primeira 

onda, se ainda hoje, oitenta e seis anos depois, temos que lutar por efetivação das cotas 

para candidaturas de mulheres ao legislativo e ao executivo, bem como por parcelas do 

fundo partidário? Teríamos conquistado os direitos políticos, se o Brasil ocupa a 152a 

posição no ranking de representatividade feminina na política – muito atrás da França, 

país em que, mesmo com as mulheres tendo conquistado o direito de votarem e serem 

votadas 12 anos após as brasileiras, está muito à frente na questão da representatividade, 

já que ocupa a 14a posição, com 34,45% de mulheres na política –, tendo apenas 12,75% 

de mulheres no Congresso Nacional?177 Apesar das diferenças inerentes à forma de 

conquistar as cadeiras no legislativo e no executivo, se comparado com o judiciário, por 

qual motivo não existe sequer propostas no intuito de estabelecer cotas para mulheres nos 

cargos políticos da cúpula do judiciário – a título de exemplo, as magistradas representam 

                                                
175 Op. cit., p. 29. 
176 MIGUEL, Luis Felipe. O feminismo e a política. In: BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe (Orgs.). 
Feminismo e política: uma introdução. São Paulo, Boitempo, 2014, p.25. 
177 De acordo com o ranking de representatividade feminina na política, divulgado pela União 
Interparlamentar Internacional (UIP), baseados em dados coletados até 1 de outubro de 2018, levando em 
consideração o número de assentos ocupados pelas mulheres na Câmara dos Deputados e no Senado, dos 
193 países analisados o Brasil se encontra na posição 157a, ficando atrás de todos os principais países da 
América do Sul (Argentina 17a  posição; Peru 55a; Chile 79a; Venezuela 81 a; Uruguai 97 a; Colômbia 112a). 
UIP, Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments. Disponível em 
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm. Acesso em 2 nov. 2018. 
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apenas 18% no Supremo Tribunal Federal, ou melhor, ocupam duas das onze cadeiras 

disponíveis –, se a representatividade das mulheres é tão baixa nos Três Poderes? De 

antemão indico que não subsiste o objetivo de responder a todos os questionamentos 

levantados, contudo, tais adversidades merecem um breve apontamento. 

 

3.1.1. De Bertha Lutz a Andréa Pachá: semelhanças nas construções das trajetórias  

 

Em 2010 Andréa Pachá recebeu o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz pelas 

ações desenvolvidas no Conselho Nacional de Justiça. O título foi instituído pelo Senado 

Federal, através da Resolução n.o 2/2001, para homenagear pessoas que tenham 

apresentado contribuições relevantes à defesa dos direitos da mulher e das questões de 

gênero. O parecer das indicações e a escolha das agraciadas é realizado por um conselho 

formado por um representante de cada partido político, com assento no Senado Federal e 

é conferido em sessão que ocorre anualmente durante as atividades de comemoração do 

Dia Internacional da Mulher. Diversas personalidades já foram agraciadas, entre elas: 

Heleieth Saffioti, Luiza Erundina, Sueli Carneiro, Rose Marie Muraro, Dilma Rousseff, 

Ellen Gracie Northefleet, etc. Além de ter recebido o Diploma com o mesmo nome de 

Bertha Lutz, Andréa possui outras coisas em comum com esta mulher.  

Bertha Maria Júlia Lutz (1894-1976), filha de Amy Bruce Lee, enfermeira inglesa, 

com Adolfo Lutz, um dos mais renomados cientistas brasileiros, licenciou-se em ciências 

naturais em 1918, em Sorbonne, Paris, período que entrou em contato com o movimento 

sufragista europeu. No seu regresso ao Brasil, passou no concurso para secretária do 

Museu Nacional, em um período que o acesso ao serviço público ainda era vedado às 

mulheres. Mais tarde entrou para a seção de botânica na mesma instituição. Em 1933, 

formou-se em direito, pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, área que também 

atuou.178 Portanto, subsistem três condições excepcionais e fundamentais para a 

construção dessa liderança: 1) condições econômicas – só famílias abastadas conseguiam 

oferecer aos seus filhos uma boa educação –; 2) condições culturais dos pais – que naquela 

                                                
178 Para participar da vida política de modo mais eficaz e atuar na luta dos direitos das mulheres, Bertha 
graduou-se em direito. Anos após, candidatou-se "à Câmara dos Deputados pela legenda do Partido 
Autonomista do Distrito Federal, representando a Liga Eleitoral Independente. Obteve a primeira suplência 
e ocupou a vaga do titular, deputado Cândido Pessoa, quando este faleceu, em julho de 1936. No 
Parlamento, onde permaneceu até a implantação do Estado Novo, em novembro de 1937, Bertha Lutz lutou 
pela mudança da legislação concernente ao trabalho da mulher e do menor, propondo, entre outras coisas, 
a igualdade salarial, a licença de três meses à gestante, sem prejuízo de vencimentos, e a redução da jornada 
de trabalho" BENCHIMOL, Jaime L.; Et al., 2003. 
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época permitiram uma trajetória tão rara a uma mulher brasileira –; 3) atuação profissional 

– não era habitual uma mulher com a sua formação  atuando no serviço público.179 

A trajetória de Andréa Pachá se confunde em alguns aspectos com a de Bertha 

Lutz, uma vez que a primeira também vem de uma família com condições econômicas, 

capaz de ter proporcionado a ela e aos seus irmãos uma educação de prestígio. Além deste 

fato, as condições culturais dos seus pais, bem como a rede durável e útil de relações 

destes, somada à sua atuação profissional, foram fundamentais para sua performance nos 

espaços de poder e decisão no arcabouço do Judiciário. 

É válido relembrar as palavras de nossa sujeita de pesquisa: 
 

Eu nasci em Petrópolis, em 1964. E eu sou a mais velha de três irmãos, 
tinha um irmão e uma irmã que vieram na sequência. Meu pai e minha 
mãe são casados até hoje, há 54 anos. Quando eu nasci, o meu pai era 
advogado e a minha mãe era professora. Logo depois, ela foi a primeira 
mulher a trabalhar como diretora no pré-escolar da rede pública. Ela 
criou um jardim de infância, na época em que não existia na rede 
pública. E trabalhou durante muitos anos no Colégio Pedro II, ela tinha 
quase 400 alunos na pré-escola. Eu tenho muita lembrança disso, pois, 
a escola era próxima da minha casa. E, enfim, eu fui criada numa família 
muito grande, era uma família extensíssima [...]. Lembra que eu falei a 
pouco, a gente acaba aprendendo mais pelo exemplo do que pelo 
discurso. A minha família não tem nenhuma tradição no mundo 
jurídico. O meu pai é o primeiro a trabalhar com Direito, pois, o meu 
avô era imigrante. Ele veio da Síria com a minha avó, eles eram cristãos 
ortodoxos, em uma comunidade que foi invadida pelos muçulmanos e 
eles foram expulsos de lá. E ela veio muito jovem para o Brasil, com 
ele, recém-casada. Ela tinha 14 anos. E meu avô era comerciante. O 
meu pai, quando fez vestibular, fez para medicina. Ele não passou para 
medicina e resolveu estudar para Direito. Ele era vereador, foi vereador 
com 18 anos. E eu lembro que a história que ouvia é que pelo desejo do 
meu avô, ele seria comerciante, para poder cuidar das coisas da família. 
E ele nunca se interessou pelo comércio. Foi estudar direito, depois 
advogado, depois juiz pelo quinto, foi presidente do Tribunal do Rio. 
Hoje tem 82 anos e advoga. Então foi ele que começou isso. E quando 
eu fui fazer direito, eu não tinha muita certeza, e ele nunca disse: “faz 
isso ou faz aquilo”. Nunca, não tenho essa lembrança. Ele disse: “faz o 
que vai te fazer feliz, que o que você escolher e fizer bem você vai se 
dar bem”. Essas era a orientação que eu recebia tanto dele, quanto da 
minha mãe. Então eu tive essa sorte de também viver em um ambiente 
familiar que não foi um ambiente de confronto, foi sempre um ambiente 
de muito acolhimento. Tanto que depois que eu terminei a faculdade, 
advoguei um pouco e resolvi parar para poder estudar roteiro de cinema, 
e depois fui produtora de teatro. Eles eram os primeiros da fila, em todas 
as produções. Quando o meu irmão foi ser artista plástico, eles estavam 
lá em todas as exposições. Então eu sempre estive em um ambiente livre 
para escolher e tive sorte. Porque também não era assim: “faz o que 

                                                
179 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 21-22. 
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quer e não tem nenhuma responsabilidade”. Era: “faz o que quer e 
assume a responsabilidade pelas tuas escolhas”, pois, a gente nunca teve 
boa vida, nunca foi da minha formação. Mas eu sempre tive muita 
liberdade e isso talvez tenha sido um facilitador dessa escolha, sabe. Eu 
acho que de observação, sempre tive muita admiração pelo trabalho da 
minha mãe e pelo trabalho do meu pai. Então eu acho que isso facilita, 
fortalece a segurança. Então, eu acho que foi importante sim.180 
 

Há no caso de Andréa, como apresentado no capítulo 1, certo empenho em se 

"desvincular da figura paterna”, como uma tentativa de afirmação e consolidação dos 

esforços pessoais empenhados na profissão e em seu percurso, o qual aparece tanto na 

entrevista realizada pessoalmente em 30 de outubro de 2017, como naquela concedida 

em 2016. Quando questionada sobre o que os seus genitores faziam Andréa Pachá explica 

brevemente os trabalhos desenvolvidos pelo seu pai, em seguida aduz que, ao ir para o 

Conselho Nacional de Justiça, este já estava aposentado e que, ao prestar a prova para a 

magistratura, ninguém sabia, nem Miguel Pachá. Através da necessidade de criar um 

distanciamento nega-se, em certa medida, o capital social ao qual se teve acesso, através 

de sua família, especialmente através do seu genitor. Em contrapartida, há no seu discurso 

a tendência ao reconhecimento do favorecimento do capital cultural, ao observar que em 

razão de ter crescido em um ambiente jurídico houve uma aptidão maior para assimilar 

questões atinentes ao desempenho do seu labor.  
 

[Seus pais faziam o quê? ] Meu pai foi advogado, depois ele foi juiz de 
Tribunal de Alçada pelo quinto constitucional em [19]79…[Aqui no 
Rio [de Janeiro]? No Rio [de Janeiro] ele  [Miguel Pachá] foi presidente 
do Tribunal de Justiça e quando fui para o Conselho ele já estava 
aposentado. E foi curioso, porque quando resolvi voltar ao Direito, fazer 
concurso, não contei para ninguém, porque ninguém imaginava que eu 
fosse retornar para o Direito. Fiz a prova da magistratura sem que 
ninguém soubesse. E ele me ligou porque uma amiga minha, que era 
juíza, foi ao gabinete dele avisar que eu tinha passado na primeira 
prova. “Mas você está fazendo concurso? “ [risos]. Eu falei “Estou”, foi 
assim que ele soube, e foi muito, muito importante na minha formação, 
a trajetória dele, porque eu acho que eu sou, você cresce num ambiente 
que é jurídico, enfim, você assimila as questões da profissão, você se 
interessa, fica mais curioso, então foi esse.181 

 
Segundo Pierre Bourdieu, o capital econômico capaz de ser reunido pelos agentes 

sociais compreende outras variáveis, como o capital social e o capital cultural. O primeiro, 

de maneira simplificada, estaria associado às redes duráveis de relações úteis e aos 
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agrupamentos de recursos ligados a estes laços.182 Já o segundo estaria relacionado à 

variável educacional e à acumulação de cultura desde os primórdios da infância, que 

ocorre de modo acelerado em famílias detentoras de um capital cultural sólido, capaz de 

transformar o estágio de socialização também em um período de acumulação. Deste 

modo, a transmissão de capital cultural é a forma mais camuflada e ardil de transferência 

hereditária de capital183, já que esse processo de propagação do legado cultural concede 

aos herdeiros um conjunto de qualificações intelectuais construídas e reproduzidas no 

seio da família e pelas instituições escolares, que asseguram conhecimento e habilidades 

em níveis desiguais, privilegiando agentes ou grupos em detrimento de outros, algo que 

não fica tão cristalino como a desigualdade ocasionada pelo capital econômico, por 

exemplo.  

Neste sentido, ao adentrar na instituição escolar, subsistem modos de reprodução 

pelos quais as estruturas de dominação se perpetuam. Existem outros mecanismos – como 

por exemplo, o sistema sucessório, o econômico, etc. –, contudo a maior parte das 

transmissões e privilégios se dá através do sistema escolar. Este, por si só, não 

desempenha tais funções desacompanhado, mas difunde outros mecanismos de 

propagação, em especial os que se manifestam no centro das famílias. A família, por sua 

vez, é uma instância de transmissão importante e o sistema escolar a substituí ratificando 

a transmissão familiar. Ilustrativamente, a escola dirá que o indivíduo x será bom em 

biologia, sem levar em consideração que subsistem algumas gerações de biólogos na 

família deste, bem como expressará que o indivíduo y é ruim em língua portuguesa, sem 

levar em consideração que este vem de uma família de imigrantes da Bolívia. Tais casos 

demonstram como a escola pode contribuir para ratificar, sancionar e transformar em 

mérito escolar as heranças culturais familiares. Logo, a origem social dos indivíduos e de 

suas famílias está diretamente relacionada ao sucesso com o ensino que estes obterão184.  

Em vista disso, o fato da mãe ser professora aposentada, que dedicou sua vida à 

área da educação, somado à condição do pai de ter sido advogado e, posteriormente, 

desembargador, ou seja, pessoas com um grau de instrução elevado auxiliaram Andréia e 

seus irmãos185 desde a infância, graças ao capital cultural herdado. Além deste quesito, o 

                                                
182 BOURDIEU, Pierre. O capital social – notas provisórias. In: CATANI, A. & NOGUEIRA, M. A. 
(Orgs.). Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 65. 
183 BOURDIEU, Pierre.Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. México: Siglo Veinteuno, 1997, p. 
86.	
184 Op. cit. 
185 Patrícia Pachá atualmente é médica e Miguel Pachá Júnior é advogado. 
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capital econômico dos familiares concedeu a possibilidade de estudarem em colégios 

particulares de qualidade, chegando a cursar o ensino superior em uma universidade 

renomada186, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O que corrobora para 

explicar que o capital cultural da família ampara o bom desempenho escolar dos 

indivíduos, somado ao fator econômico, que forneceu a possibilidade de terem um ensino 

de qualidade. Portanto, além da escola/universidade contribuir para fortalecer o capital 

cultural herdado através da família, em tais instituições as relações de opressão e de 

exploração também são reforçadas, ao serem encobertos os mecanismos de imposição da 

dominação através da naturalização dessas desigualdades, bem como premiando os 

méritos pessoais de cada um, ou seja, estimulando a meritocracia. 

Como Andréa Pachá, Bertha Lutz também trilhou os passos do pai na escolha da 

profissão e também se beneficiou do capital cultural, social e econômico de sua família. 

Adolpho Lutz, pai de Bertha, pertenceu a uma das famílias mais tradicionais de Berna, 

capital da Suíça, que chegou ao Brasil por volta de 1850. Seu avô foi uma figura de 

destaque na história da medicina Suíça. Adolpho Lutz seguiu os seus passos e estudou 

medicina na Suíça, onde se graduou em 1897. Após sua formatura, estudou técnicas de 

medicina experimental em diversos centros médicos de países europeus, até que em 1881 

retornou ao Brasil, para trabalhar como clínico geral em São Paulo. Mas, o regresso ao 

país não durou muito tempo e anos mais tarde ele seguiu para a Alemanha, com o objetivo 

de desenvolver suas pesquisas sobre doenças infecciosas e medicina tropical187.  

Através do reconhecimento do seu trabalho, lhe foi oferecido o cargo de diretor 

em um hospital no Havaí, local que realizou suas pesquisas sobre hanseníase e onde 

conheceu Amy Fowler, enfermeira do hospital, com quem se casou em 1891. Em 1892 

retorna a São Paulo, após convite feito pelo governador do estado, para que dirigisse o 

Instituto de Bacteriologia. Pouco tempo após os seus pais terem se instalado na cidade, 

                                                
186 Neste ponto subsiste uma diferença com relação a trajetória de Bertha Lutz, já que esta estudou fora do 
país. Contudo, vale a pena salientar o fato de que no Brasil as primeiras universidades do país, que 
ofereciam cursos variados, que fugiam da medicina ou do direito estavam surgindo naquele momento, em 
1920 (Universidade Federal do Rio de Janeiro). No Brasil, a primeira instituição de ensino superior foi a 
Escola de Cirurgia e Anatomia da Bahia, criada em 1808, em Salvador. Depois vieram as faculdades de 
direito de São Paulo e de Olinda, em 1827. SAMPAIO, Helena. Evolução do ensino superior brasileiro, 
1808-1990. Disponível em:<http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf >. Acesso em 24 mar 2018.  
187 BENCHIMOL, Jaime L.; SA, Magali Romero; ANDRADE, Márcio Magalhães de; GOMES, Victor 
Leandro Chaves. Bertha Lutz e a construção da memória de Adolpho Lutz. História, Ciências, Saúde-
Manguinhos. Rio de Janeiro, v.10, n.o 1, 2003 e SOUSA, Lia Gomes Pinto de; SOMBRIO, Mariana 
Moraes de Oliveira; LOPES, Maria Margaret. Para ler Bertha Lutz. Caderno Pagu. Campinas, n.o 24, 
2005. 
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em 1894 nasce Bertha Lutz. Ela e sua família transferem-se para o Rio, em 1908, quando 

seu pai vira pesquisador no instituto Oswaldo Cruz. Anos mais tarde Bertha cursa seus 

estudos superiores em Paris, onde viveu com sua mãe e seu irmão, vindo a se formar em 

1918, no curso de Ciências Naturais de Sorbonne. No período em que estava separado de 

sua família, o seu pai enclausurou-se no castelo de Manguinhos e se dedicou noite e dia 

à leitura e a coleta de material para suas pesquisas na área de epidemiologia e doenças 

infecciosas.188 

Nos anos que passou estudando em Sorbonne, Bertha se preparava para ser 

auxiliar do seu pai189 e, no momento em que as circunstâncias lhe permitiram, ela 

dedicou-se de corpo e alma a esta missão. Após se formar, no mesmo ano ela retorna ao 

Brasil e ingressa na Seção de Zoologia do Instituto Oswaldo Cruz, como tradutora, mas 

na verdade foi a forma que encontrou para trabalhar com o seu pai, auxiliando-o em suas 

pesquisas. Em abril de 1919 ela passou no concurso de Secretária do Museu Nacional190, 

mesmo ano que ajudou a fundar a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. 

Posteriormente, Bertha também auxilia na instituição da Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino (1922), na União Universitária Feminina (1929) e, conforme já 

citado, se envolve em uma militância institucionalizada pelo direito feminino, em especial 

ao voto, também adentra na carreira política, sempre fazendo uma interface com a sua 

formação de origem.  

Assim como o capital cultural pode ser herdado, o capital social também. Este 

pode ser compreendido como o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão unidos 

à posse de uma rede durável de relações – em maior ou menor grau – institucionalizadas 

através de interconhecimento e de inter-reconhecimento, ou seja, à associação a um grupo 

                                                
188 Op. cit. 
189 Em uma das cartas escritas ao seu pai, enviadas de Paris (30.1.1916), Bertha noticiava sobre os seus 
estudos e demonstrava sua preocupação com os sinais de cansaço que percebia em seu genitor e se 
disponibilizava a auxiliar e posteriormente assumir o seu trabalho assim que este se aposentasse: "Estou 
certa de que suas coleções são muito interessantes, e eu adoraria estar aí para ajudar. Você não gostaria que 
eu voltasse agora? Poderia, então, ajudá-lo, e seria muito gostoso ter o pequeno sítio ou casa. Não gosto 
que você esteja tão sozinho, e, além disso, tenho certeza de que aprenderia muito mais com você, na prática, 
do que na Sorbonne. Se você cogita em se aposentar dentro de alguns anos, parece-me conveniente que eu 
o auxilie agora e faça com você a parte prática de minha aprendizagem, sabendo que sempre terei a chance 
de estudar pelos livros. Um diploma não é absolutamente necessário. Depois de termos trabalhado por 
algum tempo, eu poderia coletar suficiente material para preparar uma tese. ... É uma pena você trabalhar 
sozinho quando poderia ajudá-lo. Veja, se eu continuar (os estudos), teria de trabalhar sozinha, também, 
quando você se aposentasse. Portanto, pense no assunto e decida. E não caia na ilusão de supor que não 
poderia regressar sozinha, porque posso..." BENCHIMOL, Jaime L.; SA, Magali Romero; ANDRADE, 
Márcio Magalhães de; GOMES, Victor Leandro Chaves. Bertha Lutz e a construção da memória de 
Adolpho Lutz. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. Rio de Janeiro, v.10, 2003. 
190 Op. Cit. 
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com diversos agentes que não somente possuem propriedades comuns – passíveis de 

serem identificadas entre si e pelos que estão fora do grupo –, mas também estão unidos 

por ligações que, além de permanentes, são úteis.191  

Essas ligações não se reduzem ao espaço geográfico, econômico ou social, uma 

vez que são fundadas através das trocas materiais e simbólicas realizadas, cuja 

inauguração e continuidade dependem do re-conhecimento dessa proximidade. A 

quantidade do capital social que um agente possui está relacionada à rede que ele é capaz 

de promover e ao volume de capital (econômico e cultural) daqueles a quem está ligado. 

Sendo assim, embora não seja relativamente reduzido ao capital econômico e cultural 

possuído por um agente – ou conjunto de agentes – a quem está ligado, o capital social 

não é completamente autônomo deles, já que as trocas que estabelecem o inter-

reconhecimento preveem uma homogeneidade “objetiva” mínima, que exerce um efeito 

multiplicador sobre o capital possuído com exclusividade.192 

Para Bourdieu, a reprodução desta rede de relações não é construída 

definitivamente, mas é produto de um trabalho permanente que requer uma preservação. 

Portanto, está associado a estratégias que demandam investimentos – conscientes ou 

inconscientes – para que sejam propagadas. Em outros termos, relações do cotidiano 

(como de parentescos ou de trabalho), para se tornarem essenciais precisam passar por 

uma ressignificação que lhe incuta sentimentos de aceitação, respeito e noção de 

direitos.193 

Através da inclusão e acesso ao grupo, cada membro passa a ser seu guardião e a 

definir os critérios para a inclusão dos novos membros. Assim, conforme citado, os frutos 

da acumulação do capital social serão maiores, quanto mais importantes forem os agentes 

daquele grupo. Os grupos criados outorgam o seu capital social a todos os seus membros, 

mas em medidas desiguais, podendo todo o capital coletivo ser individualizado em um 

agente singular que o concentra e que, embora tenha todo o seu poder proveniente do 

grupo, pode operar o poder que este lhe permite reter sobre o próprio grupo. Assim, os 

mecanismos de transmissão e representação se impõem como uma das exigências da 

aglutinação do capital social, sendo mais rigorosos quanto maior for o grupo. Além disso, 

contém o princípio de um desvio de capital que o faz o grupo existir.194 

                                                
191 BOURDIEU, Pierre. O capital social – notas provisórias. In: CATANI, A. & NOGUEIRA, M. A. 
(Orgs.). Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 67 
192 Op. cit., p. 67. 
193 Op. cit., p. 66 e 67. 
194 Op. cit., p. 66 e 67. 
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Neste sentido, podemos ainda recorrer ao conceito de habitus, que, para Loic 

Wacquant seria uma concepção mediadora que auxilia na ruptura da dualidade de senso 

comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade”, ou seja, a maneira como a sociedade se guarda nas 

pessoas através de disposições duráveis ou capacidades treinadas, que orientam a forma 

de pensar, sentir e agir de modos determinados, guiando os agentes em suas respostas 

criativas aos constrangimentos e requerimentos de seu meio social. 195 

Apesar de Andréa Pachá ter trilhado o seu próprio caminho no mundo jurídico e 

conquistado o seu próprio capital social, cultural e econômico, a prática de "negação do 

capital social com o qual foi beneficiada" através da sua família, em especial pelo seu pai 

pode ser compreendida como um exercício/manifestação de habitus. 

De acordo com Bourdieu, a prática não é nem o ato mecânico irrefletido de 

preceitos estruturais, nem a consequência da busca intencional de objetivos pelos 

indivíduos, mas sim “o produto de uma relação dialética entre a situação e o habitus, 

entendido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas 

as experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de percepções, 

apreciações e ações e possibilita o cumprimento de tarefas infinitamente diferenciadas 

graças à transferência analógica de esquemas" obtidos em uma prática anterior.196  

Para Loïc Wacquant, levando em consideração que a história individual e coletiva 

está solidificada no corpo e a estrutura social é transformada em estrutura mental, o 

habitus pode ser compreendido de modo semelhante à “gramática generativa" de Noam 

Chomsky, que concede aos que falam uma dada língua produzir irrefletidamente atos de 

discursos corretos, de acordo com regras partilhadas de uma forma inventada, porém 

previsível. O que representa uma aptidão prática, obtida na e para a ação, que atua sob o 

nível da consciência. Todavia, de maneira diversa à gramática de Chomsky, o habitus (i) 

não é sintetizado através de aptidão natural, mas social, que por tal motivo 

metamorfoseia-se com base no tempo, no lugar e, principalmente, pelas distribuições de 

poder (ii) é transmitido através de diversos domínios de prática, que esclarecem a 

conexão, por exemplo, entre diversos domínios de consumo – que vão desde a música, 

alimentação até as predileções políticas e matrimoniais – no âmago e entre indivíduos da 

                                                
195 WACQUANT, Loic. Esclarecer o Habitus. Revista Educação & Linguagem. São Paulo., v.10, n.o 16, 
2007, p. 65-66. 
196 BOURDIEU, 2002 [1972], p. 261 apud Op. Cit., p. 66.   
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mesma classe, e que amparam os distintos estilos de vida197; (iii) é duradouro mas não 

imóvel ou perpétuo: forças externas podem fazer ruir as  disposições socialmente 

construídas e estabelecidas; (iv) apesar disso, é munido de uma inércia integrada, posto 

que o habitus inclina-se a fabricar práticas moldadas após as estruturas sociais que os 

geraram e cada uma de suas camadas atua de modo que as últimas experiências são 

filtradas e os  próximos estratos são sobrepostos a estes (o que faz os esquemas 

implantados na infância terem um peso maior); (v) dá início a uma desigualdade e/ ou 

uma lacuna entre as determinações passadas que o produziam e as determinações atuais 

que o questionam: como “história da natureza”, o habitus é aquilo que atribui às práticas 

sua autonomia proporcional no que diz respeito às determinações externas do presente 

imediato. Esta autonomia é a do tempo remoto, “ordenado e atuante que, funcionando 

como capital acumulado, produz história na base da história e, assim, assegura que a 

permanência no interior da mudança faça do agente individual um mundo no interior do 

mundo”.198 

Em oposição ao estruturalismo, a teoria do habitus admite que os agentes 

elaboram de forma intensa o mundo social através da ligação aos instrumentos agregados 

pela construção cognitiva; mas discorda do construtivismo, ao aduzir que tais 

instrumentos foram feitos pelo mundo social199 . Simultaneamente, o habitus oferece um 

princípio de sociação, pois as categorias de juízo e de ação que procedem da sociedade 

são compartilhadas por todos agentes sujeitos a circunstâncias similares, por exemplo: é 

possível falar em habitus masculino e burguês, entre outros; ao mesmo tempo oferece um 

princípio de individuação, já que cada trajetória ímpar, acrescentada a localização 

específica no globo, desenvolve combinações únicas de esquemas que são internalizados 

pelo agente. Ao mesmo tempo que é estruturado (por meios sociais passados) e 

estruturante (já que é passível de ações e reproduções presentes), o habitus atua como o 

“princípio não escolhido de todas as escolhas”, por direcionar ações que incumbem o 

caráter sistemático de estratégias, ainda que não possua intenção estratégica nos seus 

resultados e seja explicitamente orquestrado sem ser o fruto da atividade organizadora do 

maestro.200 

                                                
197 BOURDIEU, 1984 [1979] apud Op. Cit., p.66 e 67.   
198 BOURDIEU, 1990 [1980], p.56 apud Op. Cit., p.67.   
199 BOURDIEU, 2000 [1997], p.175-177 apud Op.Cit. 
200  BOURDIEU, 1990 [1980], p.256 apud op.cit. 
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Neste passo, independentemente de encontrar estofo na realidade ou não o que 

fica sublinhado é que parece que a deliberada e repetida menção de Andréa a não tradição 

jurídica de sua família revela um habitus dos agentes do campo do direito, qual seja, de 

reforçar suas trajetórias meritocráticas. De certa forma é como se ao reconhecer o capital 

social e cultural que catalisou suas realizações profissionais e políticas dentro da 

corporação diminuíssem seus méritos pessoais acerca disto.   

Traçando brevemente as trajetórias de Bertha e Andrea, penso ser possível apontar 

que foi necessário certo capital social, econômico e cultural para viabilizar os efeitos da 

primeira onda, seja no cenário político-jurídico amplo do Brasil, seja no cenário 

específico do Judiciário que ainda conta com participação tímida das mulheres nas 

instâncias decisórias. Além disso, é notável como a vivência num ambiente onde é 

possível ser sujeito político que se organiza e se articula com seus comuns – de Bertha no 

movimento sufragista e de Andrea no movimento associativo dos magistrados – 

possibilitou uma abertura na tradição patriarcal da representação democrática. 

 

3.2. A SEGUNDA ONDA DO FEMINISMO 

 

 O feminismo que desponta nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos e na 

Europa está relacionado com a ebulição política e cultural que tais regiões saborearam na 

época, quando se cozinhou um caldo cultural propício para alimentar o surgimento de 

movimentos sociais. O capitalismo norte-americano pós Segunda Guerra mundial 

prometia prosperidade econômica, fomentava o consumo de bens duráveis e reforçava os 

valores da família e da moral protestante. A figura da mulher zelosa à família, rainha do 

lar, que comandava com aptidão e felicidade toda a parafernália de eletrodomésticos 

adquiridos pela família, foi veiculado pelas propagandas, após o boom econômico 

advindo com o pós-guerra, para difundir o american way of life, ou o estilo americano de 

vida. Essa referência de auto-imagem americana, presente na propaganda cultural do 

governo, se baseava na crença de que todos os cidadãos do país teriam a chance de serem 

felizes, livres e terem uma vida com conforto, mas o que estava por trás dessa mensagem 

de superioridade da democracia americana, política e economicamente falando, era 

veicular o livre mercado e afastar a influência do regime comunista. Contudo, após as 

guerras  da Coréia e do Vietnã e o acirramento dos conflitos raciais, nos primórdios da 
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década de 1960, o mito de que cada cidadão americano possuía um lugar exclusivo para 

atingir a felicidade começou a se desmoronar.201 

O filme O Sorriso de Mona Lisa202 retrata os costumes do início da década de 

1950, nos Estados Unidos, através da história de uma professora de artes, que leciona em 

um colégio de elite destinado a mulheres jovens, que recebem uma educação de prestígio, 

com o objetivo de se tornarem boas esposas, que além de cultas, sejam dedicadas ao lar e 

a família. No decorrer da trama a personagem principal, interpretada por Julia Roberts, 

tenta empoderar e instigar as suas alunas, com o propósito de que percebam que a vida de 

uma mulher pode contemplar mais possibilidades do que a sociedade destina ou impõem 

a elas. Apesar de todos os clichês, o interessante do filme acaba sendo a exibição das 

propagandas veiculadas naquele período que, apesar de terem um layout diferente dos 

anúncios atuais e não contemplarem mais as mulheres da elite ostentando aspiradores 

potentes, remetem às mesmas mensagens de divisão sexual do trabalho, que associam as 

mulheres aos espaços privados, através da correlação da imagem feminina aos produtos 

destinados ao lar, como eletrodomésticos, produtos de limpeza, entre outros. Além disso, 

ao retratar os costumes das mulheres da classe dominante na década de 1950, que 

frequentam os grandes eventos sociais – como festas de gala e concursos de beleza, por 

exemplo – e gostam de aparecer nas colunas sociais ostentando o sobrenome de quem são 

esposas, o filme deixa a seguinte inquietação: as circunstâncias presentes na vida das 

mulheres da elite teriam se metamorfoseado no decorrer das décadas?  

No continente europeu, notadamente no Leste, o sonho da revolução socialista 

começa a ruir por volta de 1960. A descoberta dos crimes stalinistas, somada com a 

invasão da Hungria (1956) e da Tchecoslováquia (1968), acabaram corroendo o esforço 

por uma luta unitária para vencer o capitalismo. Os movimentos contraculturais 

antimaterialistas dos anos 1960 começam a aparecer, como o Hippie e o Beatnik, nos 

Estados Unidos, que surgem paralelamente à luta dos negros americanos por cidadania 

plena, já na França uma grande onda de protestos, que se iniciou com uma manifestação 

estudantil por reformas no setor educacional cresceu, ganhou o apoio dos operários e se 

                                                
201 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p.41. 
202 O drama romântico de 2003, “O Sorriso de Mona Lisa” (Mona Lisa Smile), dirigido por Mike Newell e 
escrito por Lawrence Konner, foi criticado por possuir um roteiro pré-fabricado, cheio de clichês e 
estereótipos, pois retrata a história de uma professora branca, de um colégio de elite destinado apenas para 
mulheres brancas, que afetará para sempre a vida das suas alunas – o sonho de todo professor quando 
começa a dar aula. Ver: AGUERO, Dolores Aronovich.  Crítica: O Sorriso de Mona Lisa. Disponível 
em:<http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2007/11/sorriso-amarelo.html>. Acesso 11 fev. 2018.	
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transformou em uma grande greve geral, conhecida como Maio de 1968. Estes 

movimentos acabaram se tornando expressões de uma nova geração, que surgiu após ou 

mesmo um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e ansiava por um lugar no espaço 

público, indo contra os cânones do capitalismo norte-americano e do sonho socialista 

europeu, ou seja, desafiando a organização social, os valores conservadores, bem como 

as relações de poder e de hierarquia. Nessa conjuntura começa a ser debatido o livro O 

segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que interpela as relações sociais estruturadas 

hierarquicamente entre homens e mulheres, com séculos de naturalização das 

desigualdades entre ambos.203 

Por efeito da frase ninguém nasce mulher, torna-se, a filósofa francesa impulsiona 

preliminarmente a cisão entre sexo e gênero, que viabiliza, para muitas pessoas, a 

existência do feminismo. Ao deslocar da biologia o caráter determinista das 

características associadas ao feminino, Simone de Beauvoir expande o debate sobre 

igualdade de mulheres na sociedade e abre caminhos para o que hoje se denomina estudos 

de gênero.  Outra obra que também impulsionou as reflexões para as demandas pleiteadas 

na segunda onda, publicada em 1963, é o livro A mística feminina, da americana Betty 

Friedan, no qual são expostas as estratégias de confinamento das mulheres no espaço 

privado e são oferecidos novos métodos para remodelar o feminismo. A autora buscou 

esclarecer o que denominou de “o mal sem nome” ou “o problema que não tem nome”, 

identificando a eterna angústia das mulheres, submetidas à característica padrão de 

sedutoras e submissas, cuja possibilidade de realização se resumia ao lar, à família e à 

maternidade.204 Nesse contexto nasce o novo feminismo no mundo ocidental. 

Bell Hooks expõe que o feminismo americano não adveio daquelas mulheres que 

são as maiores vítimas da opressão de gênero e se encontram demasiadamente 

fragilizadas, o que as tornam impotentes para mudar a sua condição de vida, como as que 

todos os dias sofrem violência física, mental e espiritual, mas o livro de Betty Friedan, 

que ainda hoje é saudado por ter aberto as portas para o feminismo contemporâneo, 

desconsiderou a existência dessa maioria silenciosa de mulheres. E a famosa frase da 

autora “o problema que não tem nome” citada diversas vezes para expor a condição das 

                                                
203 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
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204 SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua 
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mulheres na sociedade, se refere somente a um seleto grupo de mulheres brancas, casadas, 

de classe média alta, com formação universitária, que desejava mais da vida do que ser 

donas de casas com filhos. Questões merecedoras de atenção e mudanças, mas que não 

representavam preocupações políticas imediatas para a maioria das mulheres, mais aflitas 

com a sobrevivência econômica, a discriminação étnica e racial, entre outros. Ao escrever 

tal obra, mais de um terço de todas as mulheres americanas faziam parte da força de 

trabalho, mas nos seus primeiros textos, Friedan nunca perquiriu se a situação das donas 

de casas brancas, de classe privilegiada, refletia um ponto de referência apropriado para 

pesquisar o impacto da opressão sexista sobre a vida das mulheres na sociedade. O que 

demonstra que a autora não foi capaz de ultrapassar a sua própria experiência de vida, 

para alcançar um ponto de vista mais vasto sobre a condição de vidas das mulheres norte 

americanas, de acordo com Bell Hooks.205 

No Brasil, a década de 1960 foi bem distinta do que outros países experimentaram. 

Os primórdios daquele decênio foram políticos por excelência, com dois campos 

ideológicos se digladiando: os conservadores e a esquerda – o primeiro grupo era parceiro 

das forças armadas, levantava a bandeira demasiadamente simbólica do anticomunismo 

e era composto por empresários, latifundiários, por parte da classe média, também por 

partidos liberais como a UDN (União Democrática Nacional); já o segundo grupo era 

representado por partidos nacionalistas como o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), por 

alguns empresários nacionalistas, por intelectuais, estudantes, parte da igreja católica, por 

grandes parcelas de trabalhadores urbanos e pequenas de trabalhadores rurais. Em 1964, 

veio o golpe militar, que introduziu anos sombrios marcados por direitos políticos 

cassaados, exílios, desaparecimentos, tortura e muitas mortes. Em dezembro de 1968, 

com a decretação do Ato Institucional n.o 5 (AI-5), qualquer atuação política se tornou 

assustadoramente perigosa no país. Assim, o feminismo deste período se desenvolveu 

possuindo profundas conexões com a luta contra a ditadura militar e ao mesmo tempo 

administrava tensões entre uma perspectiva autonomista, mas foi caracterizado como um 

movimento pequeno-burguês por integrantes das outras lutas206, pela libertação das 

                                                
205 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência 
Política. Brasília, n.o 16, p. 193-210, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 
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206 SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua 
institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das 
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mulheres ser considerada uma demanda menor diante do regime antidemocrático, ao 

invés de ser consideradas como lutas que não se excluem.  

Assim, não é custoso compreender os obstáculos brasileiros em absorver as 

demandas da segunda onda feminista, que reinava no hemisfério norte. Enquanto os 

Estados Unidos e a Europa experimentaram uma efervescência política, em um ambiente 

maduramente democrático, que propiciou uma revolução nos costumes e na cultura, 

fazendo com que as novas lutas coletivas dos movimentos sociais fossem aceitas, no 

Brasil o cenário era de censura, ditadura e morte. Claramente existiam forças 

conservadores no cone norte que viam esses novos movimentos como perigos para a 

família tradicional e ameaças à autoridade das instituições consolidadas pelos séculos de 

existência. Mas, essa relutância não qualificava essas novas pautas como passíveis de 

serem perseguidas pelo aparato do Estado.207 

 

3.3. A TERCEIRA ONDA DO FEMINISMO 

 

 Dois episódios que influenciaram a década de 1980, mas não estavam exatamente 

associados ao movimento feminista, ocorreram no ano de 1979: a reforma partidária, que 

acabou com o bipartidarismo, que vigorava desde 1965 e a anistia aos presos e exilados 

políticos, que, além de simbolizar o prelúdio de uma maior liberação e uma menor 

repressão, também trouxe de volta ao Brasil um grande agrupamento de militantes, 

vanguarda da esquerda nos anos 60, que retornaram cheios de novas ideias. Se para 

diversos analistas a década de 80 foi perdida no cenário econômico, para a política esse 

não foi o caso. O retorno da estabilidade política foi a grande questão daquela época 

também para o movimento feminista, que levou as militantes antes identificadas com o 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro) a se dividirem entre o PMDB (Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro, sucedâneo do MDB) e o PT (Partido dos 

Trabalhadores). A temática política guiou o feminismo em 1982, quando as primeiras 

eleições gerais, exceto para presidente, ocorreram no país.  Com o processo de 

redemocratização se desenvolvendo, uma nova cisão se manifestou entre as feministas: 

de um lado estavam as que acreditavam na institucionalização do movimento, através da 
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aproximação com a esfera estatal, de outro, as autonomistas, que avaliavam essa 

proximidade como um sinal de cooptação.208 

 Concomitante ao processo de restauração da democracia e as disputas entre as 

institucionais e as autonomistas, o feminismo no Brasil ingressa em um ciclo de enorme 

movimentação na luta pelo direito das mulheres, com incontáveis grupos e coletivos, de 

diferentes regiões, laborando com uma série de temas vastos (como direito ao trabalho, 

combate ao racismo), mas três se destacaram: combate à violência contra mulher, saúde 

e sexualidade. Em muitos casos, os grupos estavam vinculados aos movimentos populares 

de mulheres, localizados na periferia e nas comunidades, empenhando-se para conquistar 

direitos básicos, como a educação, saúde, moradia e saneamento básico, fortemente 

influenciados pelas Comunidades Eclesiais de Base, ligadas principalmente à Igreja 

Católica. Esta conexão foi significativa porque fez o movimento feminista brasileiro ter 

uma interface com as classes populares, já que sua origem provém da classe média 

intelectualizada, o que suscitou novas percepções, discursos e atuações das duas partes.209 

Neste período também surge e se desenvolve o que poderia ser denominado de feminismo 

acadêmico, com base no trabalho desenvolvido pelo Departamento de Pesquisa da 

Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, e em pesquisas de ciências humanas e educação, 

efetuadas em grandes universidades do país, das quais emergiram Núcleos de Pesquisas 

em Estudos da Mulher.210  

 Nos primórdios da terceira onda, a conexão do feminismo com o campo político 

deve ser analisada sobre três ângulos conexos: o avanço no plano institucional, por meio 

de Conselhos da Mulher e das Delegacias da Mulher; o aparecimento de mulheres nos 

cargos eletivos; e as formas alternativas de participação política. Seja qual for o espaço 

citado, a presença das mulheres – ainda mais se forem feministas – tem sido fruto de 

numerosas tensões decorrentes, principalmente, da relutância de campos dominados por 

homens, que enxergam no acesso das mulheres uma ameaça à sua unidade, ao seu poder 

e à sua autoridade.211  

 A fundação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), em 1985, 

representou uma das maiores conquistas para o feminismo brasileiro. Na época, estava 
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209 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
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vinculado ao Ministério da Justiça e tinha o intuito de promover políticas que eliminassem 

a discriminação contra a mulher, assegurando a sua participação ativa na política, 

economia e cultura do país. Após apenas quatro meses da sua criação, promoveu em 

conjunto com importantes grupos, uma campanha nacional denominada Constituinte sem 

mulher fica pela metade, para incentivar as mulheres a participarem da Constituinte e 

incluir seus direitos na nova carta constitucional. Desta forma, os quadros da CNDM 

peregrinaram por todos os estados, impulsionando o debate e agregando no processo os 

movimentos feministas e de mulheres, para que apoiassem a campanha. Em paralelo, o 

Conselho investiu em uma grande campanha publicitária, para movimentar ainda mais o 

debate no país, o que acabou ocasionando diversos encontros e seminários sobre a 

temática, culminando em um Encontro Nacional, no ano de 1986, que traçou e aprovou a 

Carta das Brasileira aos Constituintes.212 

 A Carta das Brasileiras foi entregue ao deputado Ulysses Guimarães, presidente 

do Congresso Nacional, também foi apresentada em todas as Assembleias Legislativas 

Estaduais. Mas, para que suas demandas fossem incorporadas na Constituinte, as 

participantes da CNDM e de outras instituições passaram a visitar gabinete por gabinete, 

no intuito de persuadir os senadores e deputados sobre a relevância e a legitimidades das 

reivindicações. A Bancada Feminina no Congresso Nacional, as integrantes do CNDM e 

inumeráveis organizações feministas participaram de todos os estágios do processo 

constitucional – nas subcomissões, nas comissões temáticas, na apresentação de emendas, 

na discussão dos anteprojetos e do projeto –, também realizaram diversas manifestações 

e vigílias no decorrer das votações. Este grupo criou um canal contínuo com outros 

círculos, como os Conselhos, categorias profissionais específicas, outros grupos 

feministas, com as trabalhadoras, com o movimento de mulheres negras, indígenas, 

lésbicas, para repassar notícias sobre o percurso das propostas, transformando-se, assim, 

em um lobby nacional – o Lobby do Batom –, apontado como um dos maiores grupos da 

sociedade civil organizada na Constituinte. Aproximadamente 80% das propostas foram 

absorvidas na redação final.213 
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institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das 
políticas para as mulheres no Brasil: expressões feministas nas conferências nacionais de políticas para 
as mulheres. Vol. 2. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 41-42. 
213 Op cit., p. 42-43. 



 

  138 
 

 O empenho coletivo produziu uma das Constituições (1988) que mais garantem 

direitos para as mulheres no mundo. Porém, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

foi tratado com irrelevância pelos governos do Fernando Collor de Mello e do Fernando 

Henrique Cardoso. Apenas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi reavivado o 

Conselho, nos moldes semelhantes ao que havia sido inicialmente e também foi elaborada 

a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que ganhou status de ministério.214  

 A década que apresentou a partidarização e a institucionalização ao movimento 

feminista – com suas integrantes ocupando cargos estaduais, através da eleição de alguns 

governadores do PMDB, e federais, com a criação da CNDM –, não esgotou o conjunto 

de atividades feministas nestas ações. Ao lado destas atuações mais políticas, se 

assentaram outros grupos organizados, mas autônomos, em torno dos tópicos: saúde, 

sexualidade e violência. O primeiro ponto é sensível e controverso, devido à sua 

amplitude e às implicações com o Estado. Além de temas habituais, como prevenção do 

câncer e a maternidade, a saúde da mulher contava com outras questões rodeadas de 

polêmica: planejamento familiar, sexualidade e aborto. O segundo ponto foi central para 

os grupos de reflexão na Europa e nos Estados Unidos, desde as primeiras manifestações 

da segunda onda, nos anos 60, mas se iniciaram tardiamente no Brasil, nas manifestações 

públicas. As mulheres se reuniam em pequenos grupos, no início da década de 1970, para 

debater questões atinentes à sexualidade, mas quando difundia as suas pautas 

publicamente, deixava de fora este tema, uma vez que as condições do país requeriam 

uma constante postura política, que focasse nos direitos civis e sociais vetados pelo 

regime militar, já que a esquerda via a questão como um tópico burguês e a direita como 

uma ameaça à família e aos bons costumes.215 

 O terceiro ponto, a violência contra a mulher, sempre foi tratado com tabu e 

restrito à esfera privada, o que fica evidente através do famoso dito popular: “em briga de 

marido e mulher não se mete a colher”. O poder do homem de decidir sobre a vida ou a 

morte daqueles que se encontram no mesmo teto possui raízes na casa grande 

escravocrata. Se, por um lado, a mulher branca sofria violências e coações para se manter 

submissa ao homem e cumprir o seu papel de esposa e reproduzir a prole, por outro, a 

mulher negra, além de sofrer os mesmos açoites e mutilações impostas aos escravos 
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homens, ainda era estuprada. A violência sexual não se justificava simplesmente pelo 

impulso sexual do homem branco, mas era uma perversa arma de dominação e repressão, 

cujo objetivo mais íntimo consistia na aniquilação do desejo das escravas e no processo 

de desmoralização dos seus companheiros.216 A não submissão da mulher à dominação 

masculina é a razão para o homem desferir a violência contra esta. Soma-se ao poder de 

mando, a moral cristã e sexista, que reinava e ainda reina no país, que estabelece a 

submissão e a castidade das mulheres desde a mais tenra idade como padrão aceitável de 

feminilidade.217  

 Contudo, após o assassinato da socialite Ângela Diniz pelo seu companheiro Doca 

Street, crime que ganhou grande visibilidade no país, o combate à violência contra a 

mulher ganhou novas páginas na década de 1980. Surgiu um grande número de 

organizações de apoio às vítimas de violência, a primeira delas foi o SOS Mulher, 

inaugurada no Rio de Janeiro em 1981. A partir de então, as feministas passaram a se 

organizar de forma mais profissional para a prestação de serviços, em espaços nos quais 

as mulheres em situação de violência eram atendidas por profissionais da saúde, da área 

jurídica etc. O feminismo profissionalizado das organizações não-governamentais 

(ONGs) se popularizou na década de 1990. Outro projeto que se tornou popular na década 

supracitada foram as Delegacias especializadas, demandas feministas para que existissem 

espaços policiais que não fossem hostis às mulheres vítimas.218  

Além do processo de profissionalização, através da criação de Organizações Não-

Governamentais (ONG’s), compenetradas na intervenção junto ao Estado, a fim de anuir 

medidas protetoras para as mulheres, especialmente no que tange à violência contra a 

mulher219, neste período também houve a ascensão de uma nova configuração de ativismo 

transnacional entre as feministas da América Latina. Este ativismo focava em 

organizações intergovernamentais e outros fóruns de política internacional, tanto dentro 

como fora do sistema interamericano, para que através da projeção global, o cenário da 

política de gênero se transformasse na linha de frente nacional.220 
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Por volta dos anos 2000, antigas demandas pleiteadas constantemente pelas 

mulheres e feministas tornaram-se políticas de governo em torno das quais se 

estabeleceram programas e ações, por meio da atuação em conjunto de diversos órgãos 

governamentais, não governamentais e Ministérios, fazendo com que o debate de gênero 

penetrasse o Orçamento Governamental (Plano Plurianual) e de outras políticas e planos 

de ação do Governo Federal. Em 2005 foi criado o Decreto n.o 5.390, que estabeleceu o 

Comitê de Monitoramento do Plano de Políticas para as Mulheres, com a finalidade de 

conduzir e avaliar continuamente a execução dos objetivos, ações e metas definidas no 

Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNMP). Até 2016, o Comitê efetuou um papel 

significativo na introdução da perspectiva de gênero na estrutura desses órgãos, 

robustecendo assim, a institucionalização da igualdade de gênero, proposta pela agenda 

feminista.221 

 Dois anos antes, em 2003, surgiu um famoso programa de transferência de renda, 

implementado e consolidado com o foco no enfrentamento da desigualdade social. Muito 

embora as discrepâncias permaneçam perspicazes, o acesso a programas sociais, como o 

Bolsa Família, assim como o Minha Casa Minha Vida, lançado em 2009, foram muito 

importantes, especialmente para as mulheres de baixa renda, pois foi capaz de lhes 

conceder uma maior autonomia.  

Através da história de cinco mulheres de Guaribas, no Piauí, município que no 

início dos anos 2000 apresentava um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Brasil e o primeiro a ser beneficiado com o programa, o documentário Libertar 

– Relatos de Guaribanas do Bolsa Família222 retrata o processo de emancipação e 

autonomia que estas mulheres conquistaram através do Bolsa Família. Um dos pontos 

centrais da obra, produzida por Catharina Obeid, Manuela Rached e Renato Bonfim, gira 

em tonrno do fato de que em 2013, as mulheres representavam 93% das titulares do 

programa, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. Assim, enquanto 

beneficiárias e responsáveis pelo saque do valor mensalmente depositado, elas passaram 

a ter o poder de escolha e independência econômica em suas residências.  
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Diversos debates e êxitos foram possíveis à época e isso se deve, também, à 

articulação construída entre o governo e a sociedade civil, com cada um jogando e 

apostando de acordo com as suas cartas. Também em 2005, as mulheres passaram a dispor 

de uma Central de Atendimento 24 horas, que funciona todos os dias da semana, inclusive 

nos finais de semana e feriados, que pode ser acionado em qualquer lugar do país e em 

outros 16 países, com o objetivo de receber denúncias de violência, orientar as mulheres 

sobre os seus direitos, entre outros (Ligue 180).223 Além dos mecanismos citados, em 

2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha e foram criados os primeiros Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar, que em 2017 chegaram a todos os estados e somam mais 

de 125 Varas e Juizados especializados.224 Em 2015, o feminicídio foi incluído no rol de 

qualificadoras do homicídio (inciso VI, § 2º, do art. 121 do Código Penal), ou seja, nos 

casos de homicídios praticados contra a mulher por conta do seu gênero, há um aumento 

da pena base. Mesmo que o Estado e o feminismo ou as feministas não tenham criado 

mecanismo capazes de acabar completamente com a violência contra a mulher, a 

exposição da relevância do tema gerou um empenho por parte de diversas instituições, 

como o Poder Judiciário, por exemplo, para combater esta questão. Contudo, com as 

reduções das verbas destinadas a políticas públicas que combatam à violência contra a 

mulher e as desigualdades de gênero, no Governo do presidente Michel Temer e na 

iminência do novo governo que se aproxima, que inferioriza e menospreza as mulheres, 

chamando-as de “fraquejadas”, a tendência é que a desigualdade de gênero cresça em 

diversos aspectos, que a violência contra a mulher cresça muito e que haja um retrocesso 

nos direitos adquiridos, no que tange às mulheres, os negros e demais minorias. 

 

3.4. A QUARTA ONDA DO FEMINISMO 

 

 No Brasil, o ponto de partida da quarta onda possui como marco a primeira 

Marcha das Vadias225, que ocorreu em junho de 2011, na cidade de São Paulo. Contudo, 
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originalmente, o movimento surgiu no Canadá, em abril do mesmo ano, com o nome 

SlutWalk. As mobilizações iniciaram-se após uma palestra sobre segurança, proferida por 

um policial, em uma universidade de Toronto, na qual este afirmou que, para não serem 

vítimas de estupro ou assédio sexual, as mulheres deveriam evitar se vestir como vadias. 

Em resposta ao posicionamento do agente, os movimentos feministas do Canadá 

organizaram diversas manifestações pelo fim da culpabilização das vítimas de crimes 

sexuais. Protestos com o mesmo propósito se tornaram populares pelo mundo, devido às 

redes sociais, chegando a várias cidades brasileiras, principalmente nas capitais. Desde 

então, é notável que o ciberativismo vem exercendo um papel muito importante dentro 

desta onda. No entanto, esta vertente só ganhou maior repercussão entre 2013 e 2014, 

após grandes campanhas de cunho feminista226 e se consolidou em 2018 com o 

movimento #EleNão. 

 A Marcha das Vadias floresceu os feminismos ao mesmo tempo que agiu como 

um fósforo jogado em um rastro de combustível, pois a partir daquele momento, as 

manifestações se alastraram. Mulheres de diversas gerações, com distintas demandas, se 

multiplicaram e deram as mãos nas redes e nas ruas, trazendo de volta o atrevimento e a 

irreverência experimentada na segunda onda do feminismo – como, por exemplo, quando 

as americanas tiraram o sutiã em praça pública, para protestar contra os padrões de beleza 

impostos às mulheres da época, na frente do local que estava ocorrendo o concurso de 

Miss Estados Unidos, em Atlantic City –, bem como recuperam slogans que 

rememoraram embates travados há cerca de 60 anos atrás, “meu corpo me pertence, é 

meu território natural” ou “meu corpo, minhas regras”. 

 O documentário Primavera das Mulheres227 narra os principais acontecimentos 

históricos, a partir de 2015, que impulsionaram a popularidade de debates com temática 

feminista, como, por exemplo: assédio, preconceito, igualdade de direitos, entre outros. 

                                                
sua grande maioria jovens, ocuparam as ruas, com as caras pintadas, roupas consideradas provocantes, 
corpos despidos e portando cartazes que diziam: “se ser livre é ser vadia, então somos todas vadias”. 
Podemos dizer que o jeito irreverente de fazer política e de enfrentar o patriarcado estava de volta”. 
SCHUMAHER, Schuma. Os movimentos feministas ontem e hoje no Brasil: desafios de sua 
institucionalização. In: MATOS, Marlise; ALVAREZ, Sonia E. (Orgs.). Quem são as mulheres das 
políticas para as mulheres no Brasil: expressões feministas nas conferências nacionais de políticas para 
as mulheres. Vol. 2. Porto Alegre: Zouk, 2018, p. 51. 
226 PEREZ, Olívia; RICOLDI, Arlene. A quarta onda do feminismo? Reflexões sobre movimentos 
feministas contemporâneos. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o 
Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018; e, CAZARRÉ, Marieta. A “quarta onda do 
feminismo” nasce em 2015. Revista Brasileiros. Disponível em: 
<http://brasileiros.com.br/2016/01/quarta-onda-feminismo-nasce-em-2015>. Acesso em nov. 2016. 
227  PRIMAVERA DAS MULHERES. Direção: Antonia Pellegrino, Isabel Nascimento e Silva. GNT, 2017. 
1 DVD (1h 10min), NTSC, color. 
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Período em que os jornais e as redes sociais foram potências mobilizadoras de diversas 

campanhas, que ganharam rápida adesão e se tornaram virais, como as hashtags: 

#MeuPrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto, #MulheresContraCunha, #BelaRecatadaE  

doLar, #NenhumaAmenos, #AgoraÉqueSãoElas. Mesma época em que as ruas do país 

foram tomadas por centenas de milhares de mulheres visando expor e combater a 

violência contra a mulher e a cultura do estupro, bem como frear o retrocesso dos direitos 

já conquistados.  

 As tecnologias de comunicação contemporâneas redimensionaram os movimentos 

sociais no que se refere às formas de organização e acessibilidade, principalmente através 

de um maior alcance das ideias e dos saberes produzidos em outros países, o que suscitou 

atuações transnacionais. O espaço virtual possibilitou a expansão e a aproximação do 

discurso feminista, empoderando novas mulheres e dando voz a quem antes não 

possuía.228 Assim, debates que antes ficavam restritos a pequenos grupos, multiplicaram-

se, ganhando proporções maiores e, consequentemente, se tornando mais populares, o que 

acabou até mesmo por democratizar e pluralizar os feminismos. 

 O fato de a internet ter metamorfoseado os feminismos não pode ignorar as 

limitações da rede. Sua restrição mais notável consiste em uma quantidade significativa 

de brasileiros que não possuem acesso à rede mundial de computadores. De acordo com 

dados fornecidos pelo IBGE,229 o acesso à internet por meio dos computadores está se 

expandindo nas residências desde 2004, crescendo de 6,3% (2004) a 25,7% (2012). No 

ano de 2015, mais da metade das residências (39,3 milhões) passou a conectar-se à 

internet em nosso país, crescendo de 48% em 2013, para 57,8%. Além disso, os 

dispositivos móveis, como os smartphones e os tablets, permitem o acesso fora dos 

domicílios, o que aumenta o número de brasileiros que utilizam a internet. Contudo, uma 

proporção considerável se mantém sem alcance às novas tecnologias de comunicação.230  

 Também deve ser considerado que, em nosso país, a utilização da internet 

apresenta desproporcionalidade por região, faixa etária e classe social. O sudeste, sul e 

centro-oeste são as regiões que registram os maiores percentuais de acesso. No que tange 

                                                
228 TOLEDO, Ana Clara. Me empodera te empoderar. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de 
Comunicação e Jornalismo. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. 
229 IBGE. Acesso à internet e a televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal: 2015. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2016. 
230 PEREZ, Olívia; RICOLDI, Arlene. A quarta onda do feminismo? Reflexões sobre movimentos 
feministas contemporâneos. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o 
Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018 
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à faixa etária, os jovens entre 18 e 24 anos são os que mais utilizam a rede. Em 

consideração à classe social, quanto maior a renda mensal, maior é o percentual dos 

domicílios conectados. Os dados apontados são relevantes para refletir sobre o público 

que acessa e dissemina os feminismos através da internet.231  

Os novos canais de comunicabilidade também acabaram por formar um território 

de ação política com disputas, no qual novos membros foram sendo formados, tanto 

dentro dos campos feministas, como fora, ou seja, campos versus anticampos. Dentro do 

campo feminista, a pluralidade de vertentes e de demandas gerou diversas competições – 

ou disputas de narrativas –, que foram travadas para determinar os discursos dominantes 

e as vozes mais populares ou conhecidas – isto é, quem seriam os representantes destas 

alocuções e o que poderiam falar sobre o que é ou representa o feminismo –. Por exemplo, 

as ativistas marxistas de uma página de grande popularidade, que atacaram publicamente 

figuras ligadas ao feminismo interseccional alegando que, pelo fato de algumas estarem 

ganhando destaque no cenário nacional, sua vertente estava se contaminando por um 

caráter liberal e desagregador. Por sua vez, as feministas interseccionais revidaram 

alegando que o feminismo praticado por aquelas mulheres era branco e excludente, pois 

ignorava os recortes raciais. Ataques e rivalidades que, muitas vezes, só se justificavam 

pela manutenção do poder de cada um desses grupos para que vertente x ou y conseguisse 

manter-se dominante e mais popular que as outras.  

 As disputas travadas entre os campos feministas versus anticampos ou 

antifeministas foram especialmente evidenciadas nas eleições presidenciais brasileiras de 

2018. Com a ascensão do discurso misógino, racista, lgbtqfóbico, de extrema direita, 

estimulado pelo presidenciável que acabou se elegendo, foi criado no Facebook o grupo 

“Mulheres unidas contra Bolsonaro”, que contou com a participação de aproximadamente 

quatro milhões de mulheres. Estas criaram o movimento #EleNão, que realizou diversas 

manifestações contra o candidato e o seu discurso de ódio em 114 cidades brasileiras e 

em diferentes megalópoles do mundo, como Paris, Lisboa, Londres, etc. Em algumas 

cidades, como São Paulo, estima-se que mais de 100 mil pessoas estiveram presentes na 

manifestação.232 

                                                
231 Op. cit.	
232  ROSSI, Amanda; CARNEIRO, Julia Dias; GRAGNANI, Juliana. #EleNão: A manifestação histórica 
liderada por mulheres no Brasil vista por quatro ãngulos.  BBC NEWS Brasil. São Paulo, 30 set. 2018. 
Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013>. Acesso em 9 nov. 2018. 
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Tal fenômeno mostrou sua força pela repercussão que causou, já que por diversas 

vezes foi noticiado,233 o que gerou um grande incômodo por parte dos opositores, que 

além de atacarem o grupo cibernético tentando o hackear sucessivamente – o que fez com 

que esse fosse retirado temporariamente do ar pelo Facebook –, também expuseram as 

organizadoras do movimento, que acabaram por sofrer múltiplas ameaças e até mesmo 

agressões físicas.234 Esse grande incômodo só reforça o sucesso, a potência e a eficiência 

da organização desse grupo de mulheres235 que foi exponencialmente crescendo e 

mobilizando outras mulheres. Isto acabou refletindo nas pesquisas de rejeição das 

mulheres contra o Bolsonaro, realizadas pelo Ibope, indicando que em 20 de agosto a 

rejeição entre as mulheres era de 41% e passou para 54% em 24 de setembro.236  

  Em contrapartida, a direita conservadora além de se (re)apropriar do espaço 

público, também conseguiu captar um público de mulheres grande com o seu ativismo na 

internet, sobretudo através da divulgação de notícias falsas (fake news) e da propagação 

de ideias vinculadas a um falso nacionalismo, a um apego ao conceito reducionista de 

família e a ideologias antifeministas afeitas a noções errôneas como forte defesa da beleza 

e da feminilidade, ou seja, alguns grupos de mulheres pró-Bolsonaro vinculavam um 

discurso antifeminista ao “medo da ditadura da baranga”. De modo simplificado, este 

grupo associava e misturava o discurso feminista com sujeira, falta de higiene e medo de 

serem obrigadas a deixar de ser quem é e ser o “diferente” ou o “outro”. Esse medo de 

                                                
233 Ver: BRUM, Elaine. Mulheres contra a opressão. El País Brasil. Rio de Janeiro, 24 set 2018. Disponível 
em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/24/opinion/1537805079_256045.html>. Acesso em 11 nov. 
2018; ABREU, Mariana; DORNELES, Luana; GONÇALVES, Viviane. “Mulheres Unidas contra 
Bolsonaro”: muito além do ataque cibernético. Le Monde diplomatique Brasil. São Paulo, 21 set. 2018. 
Disponível em: < https://diplomatique.org.br/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-muito-alem-do-ataque-
cibernetico/>. Acesso em 11 nov. 2018; SETA, Isabel. Mulheres unidas contra Bolsonaro tem 1 milhão de 
membros no facebook. Exame. São Paulo, 12 set 2018. Disponível em: < 
https://exame.abril.com.br/brasil/mulheres-unidas-contra-bolsonaro-tem-1-milhao-de-membros-no-
facebook/>. Acesso em 11 nov. 2018;  
234  JANSEN, Roberta. Organizadora de grupo contra Bolsonaro relata agressão no Rio. O Estado de S. 
Paulo (Estadão). São Paulo, 26 set. 2018. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,organizadora-de-grupo-contra-bolsonaro-no-facebook-e-
agredida-no-rio,70002518555>. Acesso em 9 nov. 2018. 
235 BONIS, Gabriel. Grupo contra Bolsonaro incomoda por causa do seu potencial, diz Rosana Pinheiro-
Machado. Carta Capital. São Paulo, 17 set. 2018. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/politica/201cgrupo-contra-bolsonaro-incomoda-por-causa-de-seu-
potencial201d-diz-rosana-pinheiro-machado>. Acesso em 9 nov. 2018. 
236 XAVIER, Renan Melo. Ibope: rejeição a Bolsonaro entre as mulheres vai a 54%. Metrópoles. Brasília 
25 set. 2018. Disponível em: <https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/ibope-rejeicao-a-bolsonaro-
entre-as-mulheres-vai-a-54>. Acesso em 9 nov. 2018. Não obtive acesso a dados confiáveis sobre o fato da 
rejeição do Bolsonaro ter se mantido forte entre as mulheres na votação do segundo turno. Existem notícias 
controversas, umas afirmam que ele perdeu entre as mulheres, especialmente as jovens, outras aduzem que 
ele ganhou entre as mulheres por uma pequena margem, mas ambas são boca de urna, não tratam 
efetivamente sobre a apuração. 
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“ser o outro” demonstra como quem faz parte dos “grupos dominantes” ou “mais aceitos” 

naturaliza a supressão da diferença e quer impor a homogeneidade pelas vias autoritárias 

e, é costumeiro, que alguns desses grupos exerçam o biopoder regulador sobre si próprias, 

como é o caso dessas mulheres, por exemplo.237   

 Em Pureza e Perigo, a antropóloga Mary Douglas tece reflexões sobre os 

sentidos e as conexões entre pureza x impureza, sujeira x higiene, em culturas primitivas, 

que nos ajudam a compreender como os feminismos representam uma ameaça à ordem 

dominante e por isso são feitas associações à sujeira e falta de higiene àquelas que visam 

transformações na condição das mulheres, que impactariam diretamente em mudanças 

sociais. A sujeira pode ser associada a algo impuro, vinculado diretamente à desordem, 

que seria algo visto como perigoso. E qualquer coisa contrária à ordem é vista como suja 

ou impura e deve ser afastada para que as coisas fiquem no seu devido lugar, ou seja, para 

que o padrão se mantenha. Assim, como a impureza foi construída socialmente como um 

risco de contaminação e, portanto, perigosa, por ir contra o status quo, a mulher que ousar 

desafiar a família tradicional, a propriedade privada e a dominação masculina será 

associada aos termos: suja, não higiênica, ou impura.238 

 No dia 30 de setembro de 2018, data que marcou a primeira grande manifestação 

nacional e internacional do movimento #EleNão, além de ser fomentado um grande 

disparo de fake news antifeministas, não coincidentemente um dos filhos do Bolsonaro – 

que posteriormente se elegeu como o deputado federal mais votado na história –, soltou 

a seguinte declaração: as mulheres da esquerda são feias, pouco higiênicas e possuem 

pelos no sovaco, diferentemente das de direita.239 Esse ativismo recheado de notícias 

                                                
237 “Não é de se estranhar que mulheres apoiem Bolsonaro: isso se insere dentro de um modelo padrão 
no qual a ameaça ao feminino e à mulher é um fato histórico que deriva de um lado de uma projeção 
distorcida e colonizada da beleza da mulher e, de outro, do conservadorismo patriarcal e religioso que 
controla os corpos e o desejo das mulheres. Como tudo que é dominante, muitas vezes são as próprias 
mulheres que exercem o biopoder regulador sobre si próprias”. MACHADO, Rosana Pinheiro. Mulheres 
pró-Bolsonaro: grupo no facebook revela medo da ditadura da baranga. The Intercept Brasil. Rio de 
Janeiro, 2 out. 2018. Disponível em: <https://theintercept.com/2018/10/02/mulheres-pro-bolsonaro-
feminista-antifeminino/>. Acesso em 9 nov. 2018. 
238 DOUGLAS, Mary. Pureza e Perigo: ensaio sobre as noções de Poluição e Tabu. Lisboa: Edições 70 
(col. Perspectivas do Homem, n.o 39), s.d. (trad. por Sónia Pereira da Silva, Purity and Danger [1966]). 
MACHADO, Rosana Pinheiro. Mulheres pró-Bolsonaro: grupo no facebook revela medo da ditadura da 
baranga. The Intercept Brasil. Rio de Janeiro, 2 out. 2018. Disponível em: < 
https://theintercept.com/2018/10/02/mulheres-pro-bolsonaro-feminista-antifeminino/>. Acesso em 9 nov. 
2018. 
239 Ver: DANTAS, Dimitrius. Em ato, filho de Bolsonaro diz que mulheres de direita são “mais bonitas”e 
“higiênicas”. O Globo. Rio de Janeiro, 30 set. 2019. Disponível em:< https://oglobo.globo.com/brasil/em-
ato-filho-de-bolsonaro-diz-que-mulheres-de-direita-sao-mais-bonitas-higienicas-23114489>. Acesso em 
11 nov. 2018; e, MACHADO, Rosana Pinheiro. Mulheres pró-Bolsonaro: grupo no facebook revela medo 
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falsas e desonestidade intelectual acabou por diminuir a rejeição do Bolsonaro entre as 

mulheres na reta final das eleições. 

Apesar da falta de decoro e das sabotagens, que nos levam à percepção de que 

jogamos as regras do jogo, mas “ele não, ele nunca”, essa união entre cerca de quatro 

milhões de mulheres, que começou nos ciberespaços, mas também desembocou nas ruas: 

tanto em marchas contra o retrocesso, como fazendo uma belíssima campanha boca a 

boca (Vira Voto), servindo café e pedaço de bolo em troca de diálogos sobre política com 

a população, evidenciam o potencial e a força das mulheres e dos movimentos sociais 

quando se unem. E, ainda que os resultados nas urnas tenham sido desastrosos, toda essa 

mobilização representou uma vitória para o movimento de mulheres e merece ser 

celebrada. 

Além da atuação nos meios de comunicação digital, que multiplicaram posições e 

vozes dentro do movimento feminista –  mas, também proliferaram discursos 

antifeministas –, de acordo com Olívia Perez e Arlene Ricoldi,240 a quarta onda possui 

outras características principais: diversidade de feminismos e a adoção da 

interseccionalidade, bem como a mobilização em formas de coletivos. Assim, segundo as 

autoras, de modo simplificado, a quarta onda pode ser definida como: digital, 

interseccional, fluida e plural.  

De acordo com Kimberlé Crenshaw, o conceito de interseccionalidade busca 

abranger as consequências estruturais e dinâmicas da relação entre dois ou mais eixos de 

subordinação. A definição versa sobre a forma pela qual o racismo, a dominação 

masculina, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

que estruturam as posições referentes às mulheres, raças, etnias, classes e outras.241 A 

autora aponta que as desigualdades relativas à classe, gênero, raça ou etnia, não são 

passíveis de serem hierarquizadas, sendo que os entrelaçamentos destas categorias 

auxiliam na manutenção e na geração das desigualdades. Assim, a interseccionalidade 

                                                
da ditadura da baranga. The Intercept Brasil. Rio de Janeiro, 2 out. 2018. Disponível em: < 
https://theintercept.com/2018/10/02/mulheres-pro-bolsonaro-feminista-antifeminino/>. Acesso em 9 nov. 
2018. 
240 PEREZ, Olívia; RICOLDI, Arlene. A quarta onda do feminismo? Reflexões sobre movimentos 
feministas contemporâneos. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o 
Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018.	
241  CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 
racial relativa ao gênero. Revista de Estudos Feministas. Florianópolis, v.10, n.o 1, 2002, p. 177. 
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fornece mecanismos analíticos para assimilar a conexão de múltiplas diferenças e 

desigualdades.242 

 No que tange à mobilização em forma de coletivos feministas, de forma geral, 

estes prezam por um caráter horizontal e autônomo, o que discursivamente denota o 

afastamento das instituições vinculadas ao Estado e dos partidos políticos, embora muitos 

dos seus membros sejam ligados aos partidos políticos. Esse distanciamento se dá em 

função de considerarem as instituições, os partidos políticos e as organizações formais, 

engessadas e ineficientes, consideram até mesmo os movimentos sociais como 

tradicionais, centralizadores e estacionados. Assim, a hierarquia e a formalidade 

representam o oposto destes coletivos, que demostram diversidade e pluralidade nas lutas 

encampadas, por reivindicarem além dos direitos das mulheres, a defesa de pautas 

adotadas por outros grupos, como o negro, LGBTQ+, etc.243  

 Marlise Matos244 vai ao encontro deste entendimento, mas acrescenta que a 

conformação expressa do que é definido como quarta onda feminista baseia-se no fato de 

que em parte expressiva dos países do cone sul, especialmente na América Latina e no 

Caribe, o feminismo não foi só transversalizado – ampliado verticalmente (como uma 

tendência mainstreaming), por meio de diferentes níveis do governo, permeando o 

espectro político e apoiando-se em uma variedade de arenas políticas aos níveis nacionais 

e internacionais –, mas também ampliou-se horizontalmente, brotando ao longo de uma 

camada de classes sociais, de outros movimentos que se engajaram pela livre expressão 

de experiências sexuais plurais e no meio de comunidades étnico-raciais e rurais, também 

em espaços sociais e culturais diversificados, até mesmo em movimentos sociais 

paralelos. Para a autora, algumas características da quarta onda são: 

1. A extensão e aprofundamento da concepção de direitos humanos, por 

considerar sexo, gênero, cor, raça, sexualidade, idade, geração, classe social, entre outros 

marcadores sociais de diferenças – pautada pelo movimento de mulheres e feminista, bem 

como de outros movimentos que divergem da proposição liberal, abstrata e transcendental 

                                                
242 PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes 
brasileiras. Sociedade e Cultura. Goiânia, vol.11, n.o 2, 2008. 
243 PEREZ, Olívia; RICOLDI, Arlene. A quarta onda do feminismo? Reflexões sobre movimentos 
feministas contemporâneos. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o 
Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018	
244 MATOS, Marlise. Quarta onda feminista e o campo crítico-emancipatório das diferenças no Brasil: 
entre a destradicionalização social e o neoconservadorismo político. In: Encontro Anual da ANPOCS, 38, 
2014, Caxambu/MG. Anais do 38o Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2014, p. 9-11.	
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de dignidade humana, oriunda dos primórdios da plataforma internacional que difundia 

tais direitos; 

2. O alargamento e a diversificação da base das mobilizações sociais e políticas, 

sobretudo incluindo um novo enquadramento transnacional. Em nível nacional, o 

movimento de mulheres tanto no campo, como nos espaços urbanos, está redefinindo suas 

lutas por mais justiça e por novos direitos humanos. Por exemplo: a Marcha Mundial das 

Mulheres (MMM), cujo nascedouro foi uma manifestação pública feminista no Canadá, 

em 1999, também expressava a resistência contra pobreza e a violência. Essa 

rede/movimento mantém essa temática atualmente, mas vem reunindo no seu mote a 

pluralidade de movimentos sociais, ou seja, vem alargando e diversificando suas pautas, 

para a luta por “um outro mundo” (“altermundialismo”). 

3. O foco no sidestreaming feminista, isto é, um panorama que além de enfatizar 

a discriminação de gênero, igualmente leva em consideração o princípio da não 

discriminação com base na raça, etnia, geração, nacionalidade, classe ou religião.  Em 

outras palavras, refere-se ao reconhecimento dos “feminismos outros”, entrelaçados com 

as lutas nacionais e globais para a justiça social, sexual, geracional e racial. O feminismo 

hegemônico da década de 1990, que entendia as mulheres “diferentes” como “as outras” 

– trabalhadoras rurais e urbanas, jovens, afrodescendentes, mulheres indígenas, lésbicas 

– agora passa por uma ressignificação, na qual “as outras” e suas demandas passaram a 

ser o núcleo do feminismo; 

4. O mainstreaming feminista no qual as dinâmicas vinculadas a este novo 

formato de teorização feminista alcançam espaços na relação com o Estado e suas 

instituições, destacando-se a este respeito, o esforço no sentido de construção 

colaborativa de ações transversais, interseccionais e intersetoriais, com foco na 

despatriarcalização das instituições estatais; 

5. A nova forma teórica – transversal e interseccional – de entendimento dos 

fenômenos de raça, gênero, sexualidade, classe e geração, extrai-se a necessidade de 

pensar micro e macroestratégias de ações articuladas, em conjunto com o Estado e a 

sociedade civil, a partir de um novo feminismo interseccional, transversal, multimodal, 

policêntrico (simultaneamente estatal e anti-estatal, bem como despatriarcalizador e 

descolonizador); 

6. Uma nova retomada da teoria e dos movimentos feministas (o campo crítico 

emancipatório das diferenças), objetivando uma reformulação teórica profunda com forte 
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concentração em tradições teórico-críticas feministas contemporâneas decoloniais as 

quais visam um novo enquadramento para o feminismo global.245  

Desde os anos 1990, os movimentos feministas e de mulheres conquistaram novas 

perspectivas políticas, ultrapassando a compreensão de um tipo específico de 

“movimento social” e ganhando ares de um campo feminista e de gênero – com forças 

plurais e diversificadas, no qual grupos heterogêneos de mulheres se engajam na 

policentricidade do espaço público, que vai desde as ruas, até sindicatos, universidades, 

ONGs, partidos políticos, parlamentos, Organizações Internacionais, entre outros –. 

Assim, essas agentes organizaram uma rede de atuação vasta, que extrapolou a barreira 

nacional, através da interação nos ciberespaços. Gerando assim, novidades na atual onda, 

tanto para os movimentos feministas, como para as teorias feministas, através da 

existência inédita dos circuitos de difusão feministas operados através das mais diversas 

correntes horizontais do feminismo (negro, lésbico, acadêmico, masculino etc.), 

chamados de fluxo horizontal do feminismo ou sidestreaming. Além disso, a abertura das 

agendas dos Poderes, em particular dos países do cone sul, América Latina e Caribe, no 

que tange a necessidade de uma maior paridade de representação política, para que haja 

uma diminuição das barreiras da desigualdade, rumo a uma maior justiça de gênero, 

também merecem destaque.246 

Por fim, se faz interessante observar que, se, por um lado, na segunda onda, 

marcada profundamente pelo período do golpe militar de 1964 e pela ditadura, o 

movimento feminista foi considerado como pequeno–burguês ou menor, por muitos, 

inclusive da esquerda, em razão das suas demandas serem consideradas superficiais frente 

ao período antidemocrático, por outro, nesse atual período que vivemos, de instabilidade 

política e com forte desconfiança das instituições, são os movimento feministas e de 

mulheres que se unem com outros movimentos sociais e lideram a luta contra a repressão 

da ordem democrática, para que os nossos direitos não sofram retrocessos.  

 

                                                
245 Em outros termos, um enquadramento teórico-analítico que se assenta em uma crítica radical a todos os 
tipos de opressão, desigualdades e hierarquias. Esta é a força motriz do campo crítico emancipatório das 
diferenças, fundado com base na epistemologia crítica e da fronteira de Spivak (1988), desencadeado da 
tensa e disputada fronteira entre as ciências e as lutas sociais, esse novo campo foi concebido a partir da 
premissa inaugural de comprometimento normativo ao justo reconhecimento político e acadêmico aos 
grupos subalternos, visando com isso o fortalecimento dos seus processos dinâmicos, objetivando a 
emancipação. Op. cit., p. 13. 
246 PEREZ, Olívia; RICOLDI, Arlene. A quarta onda do feminismo? Reflexões sobre movimentos 
feministas contemporâneos. In: Encontro Anual da ANPOCS, 42, 2018, Caxambu/MG. Anais do 42o 
Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: ANPOCS, 2018 
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3.5. ANDRÉA PACHÁ E AS PAUTAS FEMINISTAS  

   

André Pachá nasceu em 1964, época em que as pioneiras conseguiram adentrar 

na magistratura. Também foi o período da segunda onda feminista (1950-1970) e, 

coincidentemente, ela reproduz um discurso vinculado principalmente às ideias 

propagadas durante este período. No qual, entre outras coisas, as mulheres brancas, de 

classe média, especialmente as americanas e europeias, que antes ficavam restritas aos 

espaços privados, começaram a objetar o fato de que não poderiam estudar e trabalhar 

sem a permissão de um homem – seja este o seu pai ou o seu marido –. Isto é, além de 

não possuir os mesmos direitos eram dominadas por estes. Realidade de um seleto grupo 

de mulheres, já que aquelas pertencentes às classes mais baixas não tinham a escolha de 

serem apenas donas de casa e, além de desempenharem tal labor, ainda deveriam trabalhar 

fora para sustentar o lar, sozinhas ou com os seus companheiros e/ou outros familiares. 

Contudo, o problema daquele restrito conjunto de mulheres, ainda que fosse uma 

preocupação legítima, merecedora de transfigurações, não representavam as aflições da 

maioria das mulheres. Apesar de não ser a preocupação política urgente da maioria das 

mulheres foi essa a luta que marcou as pautas da segunda onda.247 

 Além de questionar os valores conservadores da ordem social e as relações de 

poder e dominação, que implicam nas relações estruturadas hierarquicamente entre 

homens e mulheres, Andréa também contesta a naturalização das desigualdades entre 

homens e mulheres.  Pensamentos atribuídos à segunda onda feminista dos países do cone 

norte, uma vez que este debate só chegou ao Brasil mais tarde, devido a forte repressão 

da ditadura militar. Outra pauta levantada por ela, principalmente durante os trabalhos 

realizados no Conselho Nacional de Justiça, entre os anos de 2007-2009, foi o combate à 

violência contra a mulher, através da implantação das varas de violência doméstica, pauta 

já identificada como típica da terceira onda.  

 
Fiquei responsável pela implantação das Varas de Violência contra a 
Mulher no Brasil, porque a lei Maria da Penha também estava no início, 
e o Conselho foi responsável pela recomendação e pela resolução 
orientando os tribunais para a implantação das Varas de Violência 
Doméstica. [ Essa recomendação do Conselho no caso das Varas de 
Violência Doméstica, ela partiu de alguma demanda externa ou da 
própria percepção da magistratura? Sobre a necessidade dacriação 

                                                
247 HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência 
Política. Brasília, n.o 16, p. 193-210, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. 
php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522015000200193&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 nov.  2018. 	
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dessas Varas…] Acho que foi junto. Porque como se promulgou a Lei 
Maria da Penha, e como não havia nenhuma orientação de política 
judiciária para a implantação dessas Varas, se não houvesse uma 
orientação isso não teria acontecido. Então conseguimos, por meio do 
Ministério da Justiça, da Secretaria da Reforma do Judiciário, viabilizar 
financeiramente a implantação dessas Varas com convênios. Isso é uma 
coisa sensacional, você estar num órgão com capacidade de articular 
com outros entes e criar possibilidades reais de execução dos projetos, 
essa experiência para mim foi fantástica, eu adorei, porque eu já tinha 
trabalhado em administração antes, fui juíza auxiliar da Corregedoria 
aqui do Rio de Janeiro, quando o Desembargador Paulo Gomes da Silva 
Filho era corregedor. E a gente trabalhar… na administração pública 
brincávamos que o ótimo é inimigo do bom para conseguir fazer coisas 
que parecem ter como orientação não serem feitas, a burocracia 
emperra. Então, quando cheguei ao Conselho e percebi que ali eu tinha 
um mecanismo de possibilidade de executar nacionalmente projetos, foi 
muito legal.248 
 

 Depois da criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, para mobilizar a 

execução do projeto de implantação das Varas de Violência Doméstica, Andréa levou ao 

Plenário do Conselho Nacional de Justiça, pois, acreditava que o projeto não deveria ser 

autoral, nem movimentado apenas dentro do seu gabinete. Assim, acabou virando 

recomendação e resolução do CNJ, que orientou os Tribunais de Justiça a implementarem 

as Varas de Violência Doméstica. Posteriormente, através de uma equipe, foi possível 

mobilizar o Ministério da Justiça, especificamentea a Secretaria da Reforma do Judiciário 

para viabilizar financeiramente a implantação dessas Varas, através de convênios 

casados. 
 
[Em relação a esses projetos, por exemplo, implementação da Lei Maria 
da Penha, queria entender um pouco mais como era a dinâmica interna 
para mobilizar essa capacidade do Conselho para fazer um projeto 
como esse acontecer. Como era a relação, a Secretaria era importante 
como um apoio externo, mas como era a relação com a presidência?] 
Não, com o Conselho tive muita tranquilidade para tocar todos esses 
projetos. Eu levava ao Plenário, porque eu achava que nenhum desses 
projetos deveriam ser um projeto autoral, nem do gabinete, então todo 
o trabalho que fiz, na conciliação, na Maria da Penha e no Cadastro de 
Adoção, foi lastreado pela aprovação do Plenário. Então eu levava ao 
Plenário do Conselho o projeto. [Mas ele aprovava o projeto? Porque 
todos acabaram no final virando resolução] É, a resolução no final, mas 
eu levava, toda vez que eu começava um projeto o apresentava e 
contava com o aval do Conselho para… [E isso era nas reuniões 
administrativas ou no…] Não, eu levava isso para o Pleno mesmo. Mas 
assim, a construção do projeto era executada… Porque não tínhamos 
quase estrutura administrativa nenhuma no Conselho.249 
 

                                                
248 Entrevista: 08 abr. 2016 
249 Entrevista: 08 abr. 2016 
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 O Conselho Nacional de Justiça não possuía verbas para a implementação das 

Varas de Violência Doméstica, então foi assinado um termo de cooperação com a 

Secretaria de Reforma do Judiciário que forneceu a verba e com a Secretaria de Política 

de Mulheres, para que a rede de funcionamento fosse arquitetada e projeto se adequasse 

à legislação. A partir de então foi articulado uma aproximação com os Tribunais que 

tinham interesse em montar as Varas ou a estrutura de atendimento nas Varas. 

 
É, a experiência do Cadastro era muito simples porque não tinha custo. 
Era só digitar os dados, e todo mundo já tinha pelo menos um 
computador, se tinha era só inserir os dados. Agora, com relação à 
implantação das Varas de Violência, foram fundamentais os termos de 
cooperação que o Conselho assinou, porque a verba veio da Secretaria 
da Reforma do Judiciário, para estrutura. Era a Secretaria da Reforma 
do Judiciário, a Secretaria de Política para as Mulheres e, 
primeiramente, com a ministra Nilcéia Freire, que foi uma parceira. A 
mesma felicidade que tive de participar da construção daqueles 
consensos quando o ministro Márcio Thomaz Bastos e o Renault 
estavam na Secretaria da Reforma, a mesma sorte eu tive com a ministra 
Nilcéia Freire na Secretaria de Política para as Mulheres. Era uma 
conversa muito horizontal e a vontade de todo mundo era muito 
uniforme, então queríamos melhorar, construir as casas-abrigo, as 
estruturas em rede para o funcionamento adequado da lei […] Havia 
verba da Secretaria da Reforma do Judiciário destinada ao 
aprimoramento, enfim, havia uma verba do orçamento que era 
destinada à estrutura da criação desse atendimento às mulheres. E a 
gente se aproximava do Tribunal que tinha vontade de montar Vara ou 
de estruturar a Vara, e o Tribunal assinava diretamente o convênio com 
a Secretaria da Reforma do Judiciário. [E era fundo perdido ou não tem 
ideia?]Não tenho ideia, isso não me lembro. Mas era feito um convênio 
casado, da Secretaria com o Tribunal, porque o Conselho não tem verba 
para implantação desses projetos. [E o Conselho ficava como 
intermediário?] Sim, isso. Assinávamos os termos de cooperação, 
autorizando os tribunais ou sugerindo que os tribunais assinassem, 
então foi… Isso tudo é resultado das jornadas que fazíamos, com a 
participação dos juízes da Vara da Infância também. Foi no Conselho 
que se criou o Fórum Nacional de Violência Doméstica, a partir desses 
encontros que esse fórum foi criado.250 
 

Desde aquele período que Andréa esteve no Conselho Nacional de Justiça até os 

dias atuais, debater políticas judiciárias que tratam sobre gênero se restringem a debater 

violência doméstica. Outro indicativo do quanto estamos atrasados, estamos falando da 

efetivação de demandas pleiteadas fortemente nos anos 1980. Trata-se de uma demanda 

básica, a proteção para não sermos violentadas por nossos companheiros, maridos, ou por 

qualquer outro homem que habite a mesma casa. Ainda que o aparelho do Judiciário e do 

Estado tenha caminhado nesse sentido, foi necessário que novamente o direito penal fosse 

                                                
250 Entrevista: 08 abr. 2016 
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utilizado, através da inclusão do feminicídio no rol de qualificadoras do homicídio (inciso 

VI, § 2º, do art. 121 do Código Penal), em 2015, para que começasse novamente um 

amplo debate na sociedade, sobre o fato de que nós mulheres morremos pelo simples 

fato de sermos mulheres, em situações nas quais, caso um homem se sinta contrariado 

e entenda que pode nos julgar, chega-se ao cúmulo de nos sentenciar a não termos o 

direito básico de viver.  

 
Isso é uma coisa que eu falo sempre: toda vez que a gente tem reunião, 
essa semana mesmo, não é possível que toda vez que junte na Justiça 
para falar da questão de gênero, a gente fala de violência doméstica. A 
pauta de gênero hoje é a pauta de violência doméstica, que é 
inacreditável, né? A nossa pauta feminina é a violência é inacreditável! 
[….] É inacreditável. A gente está muito longe da igualdade.251  
 

Além desta pauta, Andréa também defendeu a criação do cadastro nacional da 

adoção, que por muitos motivos pode ser lida como feminista ou das mulheres. Estar 

associada à maternidade é um deles devido a todas as implicações das significações 

sociais, culturais e jurídicas da palavra mãe, assim como a socialização para a 

maternagem através da qual, principalmente, as mulheres cis são submetidas desde cedo. 

Isto é perceptível desde as primeiras brincadeiras e os brinquedos associados às meninas, 

como por exemplo: bonecas, para simularem os seus futuros bebês; acessórios que vêm 

com as bonecas, como roupas, fraldinhas, chupetas e mamadeiras, para simular o que lhes 

aguarda quando forem mães; as brincadeiras associadas ao cuidado e à manutenção do 

lar, como “brincar de casinha”, entre outros.252  

 
Então assumi a conciliação e acabei assumindo, no Conselho, a criação 
do Cadastro Nacional de Adoção. Se posso quantificar a importância 
do trabalho que fiz no Conselho, esse para mim foi o projeto mais 
importante que consegui construir, e foi muito difícil essa construção, 
porque trabalhar com juízes da Infância e da Juventude, tentar 
implementar… a tentativa de se criar um cadastro único já completava 
oito anos e os tribunais não conseguiam. [E essa tentativa de oito anos 
estava sendo concentrada ou coordenada por quem?] Estava sendo 
coordenada pelo Ministério da Justiça primeiro, depois pelo 
Ministério… não, pelo Ministério dos Direitos Humanos, se não me 
engano, era uma coisa […] Secretaria de Direitos Humanos, é, a 
autoridade central, que era na época da adoção internacional. E não 
avançava, mas era claro que não avançava. Como sou da magistratura 
consigo entender as reações que ocorrem dentro desses espaços para 
assimilar um projeto que não é construído dentro do próprio espaço. 
Então, com esse conhecimento dos colegas da Infância e da Juventude 
do Brasil inteiro foi fácil, em seis meses criamos um cadastro para 

                                                
251 Entrevista: 23 fev. 2015 
252 O Cadastro Nacional de Adoção também pode ser uma pauta associada ao movimento lgbtq+. 



 

  155 
 

funcionar, com os dados mínimos, e isso facilitou muito. E é uma 
questão que não teria espaço na pauta da política judiciária nacional se 
não tivesse alguém cuidando da Infância e da Juventude, porque é um 
assunto ao qual não se dá importância. A questão dos números era muito 
importante, pois não existia, então isso foi um “projetaço”, você 
conseguir ter números do Judiciário, as estatísticas, a tecnologia de 
informação, todos esses projetos foram fundamentais. Mas essas pautas 
de consenso são pautas que não eram muito caras, então eu falei, é nesse 
espaço que vou trabalhar porque é o que sei fazer, conheço a maneira 
de executar esses projetos. E fiquei responsável pela criação do 
Cadastro Nacional de Adoção. [E nessa criação do Cadastro você 
conseguiu trazer também a sua experiência na magistratura dentro da 
área de Família?] Com certeza. E foi muito legal, uma experiência 
muito legal.253  
 

 O Cadastro Nacional de Adoção foi um projeto importante, pois há oito anos os 

tribunais tentavam o implementar, mas não obtinham sucesso, já que o projeto não 

avançava. Ao adentrar no Conselho, Andréa e sua equipe conseguiram lhe tirar do papel, 

com os dados mínimos, dentro de seis meses. Este projeto foi muito mais simples que a 

implantação das Varas de Violência Doméstica, já que não houve custos altos. Era só 

digitar os dados na plataforma criada pelo especialista em informática e todos os demais 

envolvidos, que alimentaram o sistema, possuíam um computador para tal.  
 
O Cadastro Nacional de Adoção foi construído nomeu gabinete, com a 
Taísa, que era minha secretária, com um rapaz da informática e com 
cinco juízes do Brasil, que os tribunais liberavam para as reuniões, era 
uma reunião muito intensa de trabalho, mas era possível fazer, não foi… 
Era uma coisa simples, faltava sentar e fazer. Então vamos fazer. E 
como eu tinha o lastro do Plenário, eu queria acabar logo, porque a 
gente sabe que você tem um tempo ali limitado, estava há dois anos no 
Conselho e antes de sair do Conselho tive a preocupação de levar para 
o Plenário o projeto, especialmente do Cadastro Nacional de Adoção, e 
de institucionalizar esse projeto, senão ele se perderia. Se ficasse solto, 
se perderia. Então levei para o Plenário para alocar esse projeto na 
Corregedoria, pois a Corregedoria é um órgão permanente e teria 
estrutura administrativa para cuidar dele [Mesmo com a sua saída?] 
Mesmo com a saída, porque isso… não é para ser autoral, então você 
tem que ter um projeto institucional. Se você sai, tem que ter 
continuidade. Esse movimento pela conciliação, que no começo era um 
movimento, depois foi ampliando, e agora já está […].254 
 

Se levarmos em consideração alguns debates e políticas públicas atuais, efetuados 

em outros países, sobre gênero, teorias feministas, que tratam, por exemplo, sobre: teoria 

queer, lgbt+, decolonialidade, representatividade das mulheres nos espaços públicos e 

questões atinentes à temática étnico-racial, é visível que estamos obsoletos algumas 

                                                
253 Entrevista: 08 abr. 2016	
254 Entrevista: 08 abr. 2016 
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décadas. Por exemplo: em Portugal, no ano de 2017, igualdade de gênero, direitos 

humanos, racismo e interculturalidades, viraram disciplinas obrigatórias em todos os 

ciclos de ensino no país. No mesmo ano, o STF considerou inconstitucional uma lei 

estadual em Alagoas, que proibia a discussão sobre gênero nas salas de aulas, ao aplicar 

o art. 22 da CF, no qual explicita que compete à União legislar sobre as diretrizes e bases 

da educação nacional, projetos de leis que proíbem o debate se espalham pelo país e não 

é incomum encontrar tal vedação em alguns municípios.  

Por outro lado, se pegarmos como paradigma os direitos lgbtq+, na Rússia houve 

a descriminalização da homossexualidade em 1993, que era punida com até cinco anos 

de prisão. Contudo, em algumas regiões do país, demonstrações públicas de afeto entre 

pessoas do mesmo sexo são consideradas infrações e passíveis de serem punidas com a 

prisão. Se pegarmos um exemplo mais próximo, dentro da América Latina, o casamento 

civil entre pessoas homossexuais, na Bolívia, em 2017 foi declarado ilegal pelo Tribunal 

Constitucional. Ao passo que, no Brasil, em 2013 foi regulamentado pelo CNJ, ao aprovar 

uma resolução na qual obrigou todos os cartórios do país a efetuarem o registro do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

 O fato é que estamos debatendo pautas que se enquadram na quarta onda, mas 

lutamos ainda pela efetivação de demandas propostas na década de 1960-80, 

compreendidas como a segunda e a terceira onda,255 isto a trajetória de Andréa demonstra. 

Assim, o conceito de onda revela-se adequado para a análise das pautas feministas e lutas 

pelos direitos das mulheres. A um só tempo, verificamos um descompasso entre a 

vanguarda dos debates travados dentro do movimento feminista e os direitos efetivados 

pelas instituições, e ainda, uma não linearidade do reconhecimento formal de direitos e, 

consequentemente, das lutas políticas pela sua efetivação. 

Se por um lado, na sua vida pública Andréa Pachá vem pleiteando por igualdade 

na profissão, levantando a bandeira do combate à violência contra a mulher e levando 

pautas progressistas aos espaços de cúpula que ocupou. Por outro lado, na sua vida 

pessoal, ela terceirizou o cuidado dos filhos e do lar, para poder atuar em pé de igualdade 

com os magistrados do sexo masculino.  
 

[Você acha que o fato de ser mulher interferiu em algum momento no 
CNJ? ]  Sempre interfere, né. Não tem saída, assim. Você perguntar pra 
mim se interferiu na minha independência, vou te dizer que não. Porque 

                                                
255 Ouso ir um pouco mais longe, se considerarmos que os direitos políticos são demandas da primeira onda, 
e que temos tão poucas mulheres ocupando tais espaços, teríamos sequer efetivado os direitos da primeira 
onda? 
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eu estava em um lugar de poder, então, em um lugar de poder, 
dificilmente esse tipo de diferença aparece. Mas... é muito diferente 
você ser mulher e ocupar esse espaço e você ser homem e ocupar esse 
espaço. Eu acho que é muito diferente, tanto na... no cotidiano do 
exercício de poder. Porque você imagina que para ser conselheira e ir 
para Brasília, você abre mão da tua vida pessoal, no lugar onde você 
mora. E eu falava com os meninos... os homens do conselho, quando 
terminavam a sessão, não tinha uma mensagem no celular de ninguém. 
No meu telefone tinham 15 mensagens. Eu tinha filho com 8 e com 10 
anos. Então eu fazia dever de casa com eles pelo Messenger, depois que 
eu voltava do conselho. E a empregada ligava pra saber... O marido 
topou ficar com os meninos enquanto eu tivesse lá. Mas a gestão 
doméstica continuou sendo feita como se eu estivesse lá. E a gente nem 
tinha Skype, o que me deu um certo alívio [risos]. Mas era uma rotina 
muito pesada, porque você está o tempo todo em todos os lugares. E é 
engraçado... eu sempre fico com a sensação que, eu conseguia fazer 
essas coisas simultâneas com mais facilidade do que os homens fariam 
se tivessem que fazer. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê isso com 
um... [risos] uma qualidade, na verdade é uma forma de manutenção de 
um trabalho que é inegavelmente muito maior para a mulher, sabe. Não 
foi um momento fácil, assim, não foi mesmo. Porque eu tive problemas 
na época, eu tive um problema grave, o meu marido, com quem eu era 
casada na época, teve um câncer. E eu precisava assim, às vezes eu ia a 
Brasília para fazer a sessão, fazia a sessão voltava tarde... pra voltar dois 
dias depois, sabe. E eu coordenava o movimento da conciliação, que 
era um movimento que estava começando e que precisava acontecer. E 
coordenava a implantação das Varas de Violência contra a mulher, pelo 
Brasil. E resolvi aproveitar que estava lá, pra criar um cadastro de 
adoção, que não tinha. Então eram projetos simples, mas que 
precisavam funcionar, então, precisava estar muito presente, precisava 
estar viajando muito. Isso foi um período bem complicado (grifo da 
autora).256 
 

Apesar de no seu discurso estar presente que o seu marido lhe ajudou para que ela 

pudesse alavancar a sua carreira – especialmente nesta dimensão política –, ao narrar fatos 

sobre o seu cotidiano, especialmente no período que esteve no Conselho Nacional de 

Justiça – frise-se que, em algum momento deste espaço de tempo ele adoeceu devido uma 

grave doença –, vê-se que, mesmo ao terceirizar o trabalho do cuidado da casa e o destinar 

a empregadas, a gestão doméstica ainda lhe competia à distância, assim como outras 

responsabilidades de cuidado com os filhos, a título de exemplo: fazer o dever de casa 

junto com as crianças. Como muitos encargos relacionados ao cuidado ainda lhe 

competiam, resta a impressão que o seu companheiro lhe ajudava, mas não dividia as 

tarefas em pé de igualdade, de acordo com as jornadas que ambos estavam levando. 

Assim, a igualdade que pleiteava no espaço público, parecia não ser uma demanda 

vindicada no espaço privado.  

                                                
256 Entrevista: 22 ago. 2017. 
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Quadro 5 – Síntese das Ondas Feministas e suas pautas 

 
ONDA 

 
PERÍODO 

PAUTAS NOS 
ESTADOS 
UNIDOS 

E EUROPA 

MOMENTO 
POLÍTICO/ 

ECONÔMICO/ 
SOCIAL 

CARACTERÍSTICAS/ 
PAUTAS NO BRASIL 

MOMENTO 
POLÍTICO/ 

ECONÔMICO/ 
SOCIAL 

 
 
 
 

Primeira 

 
 
 
Final do 
século 
XIX/ anos 
30 

Luta pelo sufrágio 
universal; 
 
Direitos civis e 
políticos; 
 
Escolarização das 
meninas e mulheres. 
 

Liberalismo 
econômico; 
 
Abolição da 
escravidão; 
 
Lutas operárias; 
 
Socialismo/ 
Marxismo. 

Luta pelo sufrágio 
universal; 
 
Direitos civis e políticos; 
 
Escolarização das 
meninas e mulheres. 
 

Abolição da 
escravidão; 
 
Influência das 
teorias positivistas; 
 
Lutas operárias 
anarquistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anos 50/70 

Enfrentamento aos 
valores 
conservadores da 
ordem social e as 
relações de poder e 
dominação, que 
implicam nas 
relações estruturadas 
hierarquicamente 
entre homens e 
mulheres; 
 
Combate à 
naturalização das 
desigualdades entre 
homens e mulheres; 
 
Divisão entre gênero 
e sexo; 
 
Sexualidade; 
 

Guerra Fria; 
 
Guerra da Coréia 
e do Vietnã; 
 
Globalização; 
 
Crise do “sonho 
americano”; 
 
Maio de 1968; 
 
Movimento 
Contracultura e 
antimaterialista 
(beatnik e 
hippie); 
 
Revolução sexual 
com o 
surgimento do 
anticoncepcional. 

Pouca entrada para as 
pautas feministas 
debatidas nos Estados 
Unidos e na Europa, 
devido à repressão da 
ditadura militar. A 
esquerda via as pautas 
feministas como 
burguesas e a direita 
como uma ameaça a 
família e aos bons 
costumes; 
 
Existiam grupos 
pequenos que discutiam 
algumas pautas que se 
manifestavam no 
exterior, mas os temas 
eram deixados de fora nas 
manifestações públicas, 
pois, as condições do país 
requeriam uma constante 
postura política, que 
focasse nos direitos civis 
e sociais vetados no 
regime ditatorial. 
 

Liberalismo 
econômico; 
 
Autoritarismo 
militar e estatal 
(Ditadura Militar); 
 
Cassação de 
direitos políticos; 
 
Forte repressão aos 
movimentos sociais 
e associação 
política. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interseccionalidade; 

 
Luta pelos 
direitos civis da 
população negra 
e homossexual; 
 

Luta contra o 
autoritarismo 
militar/estatal e pela 
redemocratização do 
país; 
 
Feminismo acadêmico; 
 

Neoliberalismo; 
 
Anistia; 
 
Redemocratização; 
 
Assembleia 
Nacional 
Constituinte de 
1987. 
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Terceira 

 
 
 
 
Anos 80/90 

Institucionalização e 
partidarização do 
movimento feminista; 
 
Conquista de espaços no 
plano institucional, por 
meio de Conselhos da 
Mulher e Delegacias da 
Mulher;  
 
Presença de mulheres nos 
cargos eletivos e na 
Constituinte (Lobby do 
Batom); e, as formas 
alternativas de 
participação política; 
 
Três principais pautas: 
combate à violência 
contra a mulher; saúde e 
sexualidade. 
 

 
“Constituição 
cidadã” de 1988. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anos 2000 

Como a quarta onda 
abrange agendas, em 
particular, dos países 
do cone sul, América 
Latina e Caribe, não 
adentrarei nas pautas 
debatidas nestes 
países/ continentes, 
por volta do espaço 
temporal citado.  

Ações militares 
dos Estados 
Unidos nos 
países do Oriente 
Médio; 
 
Crise do crédito 
hipotecário de 
alto risco, que 
desencadeou a 
crise econômica 
de 2008-2009; 
 
Globalização da 
informação. 

Interseccionalidade; 
 
Decolonialismo; 
 
Pluralidade (associação 
de pautas do movimento 
negro, do movimento 
lésbico e LGBTQ+); 
 
Ciberativismo; 
 

Governo do Luiz 
Inácio Lula da Silva 
e da Dilma Rousseff 
(PT); 
 
Período de 
crescimento 
econômico médio-
baixo, em 
comparação a 
média dos países 
emergentes; 
 
Início da crise 
política, econômica 
e institucional, em 
2014; 
 
Impeachment da 
Dilma Rousseff; 
 
Governo Interino de 
Michel Temer e 
desmonte dos 
direitos sociais e 
enxugamento do 
Estado; 
 
Eleição de 2018 e 
era da pós-verdade 
(fake news). 

Fonte: elaboração da autora   
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De um modo geral avançamos nas pautas, isto é indiscutível e a história das lutas 

feministas e das mulheres demonstram isso, contudo, a trajetória de Andréa atesta que 

estamos longe da igualdade de gênero, tanto nos espaços privados como nos públicos. Se 

nos espaços privados ainda ficamos com as maiores responsabilidades pelo cuidado, 

mesmo quando ele é terceirizado, nos espaços públicos, ao exercermos um trabalho ou 

profissão, não temos as mesmas oportunidades que os homens, nem quando este obedece 

a lógica dos concursos, como no caso da magistratura. E o fato de não existir a 

compreensão necessária dessas discrepâncias – inclusive por parte das magistradas, que 

são diretamente afetadas –, nos fornecem indícios para compreendermos por qual motivo 

é tão complexo avançar nas pautas femininas e progressistas, especialmente dentro das 

instituições.  

Se no dia-a-dia é tão difícil para algumas pessoas compreender as desigualdades 

que assolam a realidade que vivem como a de gênero, social e étnico-racial, por exemplo, 

mesmo quando são atingidas diretamente e sofrem na pele, por qual motivo dentro das 

instituições seria diferente? Contudo, não há como dizer que o problema consiste no fato 

de não se falar sobre tais temas, não só se fala, como se sai às ruas e se protesta contra 

estas desigualdades, mas, a grande questão é que não querem nos ouvir ou, quando 

ouvem, não dão a devida importância. 

 Pouco se espanta que as pautas feministas e progressistas não adentrem com tanta 

facilidade o Poder Judiciário, além da falta de compreensão ou interesse dos que atuam 

na formulação das Políticas Judiciárias, soma-se a falta de democratização deste espaço, 

que o blinda de atender as demandas sociais e dos seus movimentos, já que o seu órgão 

regulador foi fomentado dentro de uma lógica liberal, excludente e fechada em si. Quando 

uma mulher como Andréa, que está “no lugar certo e na hora certa”, consegue 

movimentar pautas em prol das mulheres, dentro do Conselho Nacional de Justiça, estas 

são tratadas como “perfumarias” e, só conseguem ser implementadas, justamente por 

serem vistas como “pautas menores” ou sem relevância, agendas de trabalho que ninguém 

se importa muito, por não serem necessariamente vistas como pautas de poder e decisão, 

como adoção, violência doméstica e conciliação, por exemplo. 

Entretanto, a visão de Andréa é a de que, a partir dessas pautas por ela 

movimentadas, era possível fazer uma transformação significativa no poder. Então, se era 

esse o espaço em que estava inserida, o utilizou para transformar de dentro para fora, 

trabalhando nas entrelinhas. Ao ocupar aquele espaço, ela tinha uma legitimação 

institucional, que pôde ser utilizada em prol do avanço de pautas feministas e sociais. Se 
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o movimento pela necessidade de implementação das varas de violência doméstica ou 

pelo cadastro nacional de adoção tivesse se iniciado fora do judiciário, talvez não 

houvesse nenhum impacto, mas como ocorreu dentro do CNJ foi possível concretizar tais 

demandas. 
 
Olha, isso assim, também vou lhe falar do meu lugar. Em regra, 
costuma não funcionar, porque tem uma relação de hierarquia, enfim, 
isso na corporação naturalmente tem. Mas, eu pessoalmente nunca tive 
nenhum tipo... mas, também nunca me coloquei em um lugar que eu 
pudesse me submeter a este tipo de verticalização, sabe. Eu acho que eu 
estava ali exercendo uma função... sempre tive muita clareza, porque 
aquilo é um órgão, claro, o segundo do judiciário, com controle e 
fiscalização, inclusive de tribunais superiores, e eu era uma juíza de 
primeiro grau. Mas, como a minha ida para lá foi, assim, em razão de 
possibilidade de trabalho... não foi um projeto pessoal ser conselheira 
do CNJ, então eu tive muita autonomia pra fazer o que eu tive vontade 
e tive muito espaço para atuação. Mesmo porque, o que eu percebi, é 
que como eu escolhi pautas que eram pautas de trabalho e não 
necessariamente pautas de poder, porque essas pautas normalmente são 
pautas invisíveis, aquele espaço da adoção que ninguém mexe, 
violência doméstica, conciliação, é como se fosse uma pauta de 
perfumaria. Assim, você percebe que isso é tratado dessa forma. Mas 
pra mim, a visão que eu tinha, é que a partir dessas pautas era possível 
fazer uma transformação significativa no poder. Então, se era o espaço 
que eu tinha... sempre aprendi a trabalhar nas entrelinhas, que eu acho 
importante que isso seja feito por dentro da instituição. Você tem uma 
legitimação institucional quando você ocupa esse espaço, que se você 
pode usar a favor da sociedade você consegue avançar. Se eu fosse fazer 
um movimento pela conciliação fora do judiciário, isso talvez não 
tivesse nenhum reflexo. Se eu fosse fazer um discurso pela afirmação 
da necessidade das varas de violência, de outro lugar, isso talvez não 
tivesse... então, o fato de eu ser juíza e ocupar esse espaço possível, eu 
percebo que é um espaço de autonomia, então eu não tive nenhuma 
limitação para trabalhar nesses espaços. Embora eu reconheça que a 
estrutura do judiciário é extremamente autoritária e hierarquizada, 
extremamente. Eu não sei se esse tipo de percepção no meu caso está 
ligada a liberdade que eu escolhi, porque quando eu escolhi a profissão, 
já não foi uma escolha, aquela escolha assim: “ah, minha vida inteira 
eu me dediquei para ser juíza”. Não, eu quis ser juíza, mas eu tinha a 
possibilidade de ser inúmeras outras coisas. A minha escolha foi muito 
livre, né. Então eu acho que isso me coloca em um lugar que facilita um 
pouco a não submissão a esse tipo de hierarquia, ou de comando, enfim 
(grifo da autora). 257  
 

Apesar de ter operado em um espaço extremamente masculino e masculinizado, 

no período em que desempenhou funções tanto nas associações profissionais, quanto no 

CNJ, havia um ambiente que permitia atuar, se movimentar, propor e efetivar tais pautas. 

Contudo, de acrodo com Andréa, mal foi possível respirar para fora naquela época e, 

                                                
257 Entrevista: 22 ago. 2017. 
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atualmente, encontramos um judiciário que volta a se fechar em si, que é cada vez mais 

corporativo e desagregado da sociedade. Além disso, estamos em um momento político 

em que todas as questões que não tratam sobre o ser universal – homem, classe média, 

branca e heterossexual – estão sendo desmanteladas. 
 

É, isso desde o começo, a minha vida na magistratura sempre teve muito 
vinculada não só a movimentos de associação, como a movimentos 
sociais. Quando eu era juíza em Petrópolis, durante muitos anos, a gente 
fazia um trabalho de regularização de documentação de registro civil, 
registro de nascimento, nas comunidades muito pobres de Petrópolis. E 
no final do ano, a gente fazia um casamento coletivo, comunitário, com 
100, 150 casais. Quem me auxiliava nisso... que era lindo o projeto, era 
o Leonardo Boff, porque ele morava em Petrópolis, ainda mora. E a 
gente trabalhava assim, tinha palestras na comunidade, com informação 
de cidadania, de acesso à justiça, da importância do documento pra 
inserção cidadã. Daí no final tinha uma grande festa e um casamentão 
que a gente fazia. Fizemos isso durante muitos anos, lá. E com relação 
à associação, eu sempre tive, desde que eu entrei na magistratura, uma 
afinidade com o coletivo, eu sempre acreditei que a legitimação da 
justiça se faria na medida em que a sociedade reconhecesse na justiça 
um espaço de afirmação dos direitos e das garantias. Eu nunca 
enxerguei o judiciário como um poder que pudesse estar dissociado da 
demanda da sociedade. E a associação foi um ambiente que eu 
encontrei, pra realizar esse trabalho de uma forma efetiva. Os anos que 
eu permaneci na associação, os projetos que eu coordenei na 
associação, eram todos projetos de aproximação do judiciário e da 
sociedade. Nós idealizamos um curso, por exemplo, com os jornalistas, 
com as empresas de comunicação, pra explicar para os jornalistas, como 
é que era o funcionamento da justiça, porque todo mundo se ressente 
das críticas... todo mundo da justiça, se ressente das críticas que o 
judiciário recebe. Mas, o judiciário é um poder incompreensível, então 
era quase que uma cartilha para entender como é que funciona: por que 
o delegado prende e o juiz solta?! Porque ele não entende, então começa 
a repetir e isso vai criando um desgaste e um ressentimento. E a justiça 
sempre aparece pra se defender, nunca aparece pra propor, nunca 
aparece pra fazer um projeto coletivo. Então eu falei: vamos mudar isso. 
A gente fez isso na associação, foi muito sucesso. Depois, a gente fez 
uma cartilha que chamava “Para entender o juridiquês”, que traduzida 
para a linguagem acessível o que se falava nos processos, porque 
linguagem é poder. E se você tem uma reserva de linguagem que o outro 
não entende, você não tem como criar nenhum tipo de aproximação, 
você detém o poder e o outro que se submeta a tua linguagem. E tentar 
vencer isso foi um espaço, em um momento feliz, assim, de conseguir 
construir isso. Acho que tinha um ambiente no país, que permitia esse 
tipo de movimento. Hoje vejo o contrário, quer dizer, foi muito rápido 
isso, a gente mal conseguiu respirar pra fora da justiça e a gente já vê o 
judiciário de novo se fechando e cada vez mais fechado, cada vez mais 
corporativo. Então, a minha atuação na associação sempre foi no 
sentido de buscar essa legitimação. Eu estava na diretoria da AMB, 
quando a AMB defendeu o fim do nepotismo. Isso acabou causando um 
desgaste, pra mim, pessoalmente, interno, muito grande. Mas eu 
acredito, que realmente sobre a perspectiva da eficiência e da 
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transparência, da impessoalidade, a gente precisa ter alguns controles 
que sejam democráticos, que sejam respeitados. E, isso tudo a gente 
conseguiu conduzir no ambiente associativo. Hoje eu acho que 
dificilmente essa pauta você consegue trazer para o ambiente 
associativo (grifo da autora).258  
 

 
Se por um lado as pautas do movimento feminista estão em constante 

transformação e as próprias feministas mais antigas, de outras gerações, não conseguem 

muitas vezes acompanhar as modificações das demandas, ou mesmo não concordam com 

as novas propostas. Tampouco instituições como o CNJ serão atingidas por tais debates, 

a nível de tecerem políticas judiciárias, no período em que determinada agenda estiver 

sendo pautada, já que o órgão é fechado em si. Talvez, o que o movimento feminista 

estabeleça como agenda nesta onda, vire uma política judiciária na quinta ou sexta onda.    
 
[...] Eu leio assim, o movimento feminista mudou demais. Hoje você 
tem outras questões que são completamente diferentes do que eram as 
questões feministas nos anos 70, nos anos 80, mas eu sempre tive um 
olhar do poder como um símbolo masculino. Eu acho que isso é uma 
coisa de formação mesmo. E aí quando você vê esse espaço do poder, 
a Rose Marie, o Leonardo tem o livro do Masculino e o Feminino, que 
hoje você vai falar dessas questões com as feministas que estão mais a 
frente das pesquisas, vocês vão achar, vão desqualificar isso tudo 
porque isso não existe; é coisa de maluco; você faz uma distinção dessa 
só para manter a mulher no lugar de submissa, de não sei o que, que são 
outras questões, mas eu sou uma mulher do século passado, então eu 
ajo do meu lugar e com as questões que eram questões importantes para 
a minha formação. E eu acho difícil, isso pode ser engano meu, mas eu 
tenho muita dificuldade de lidar com o confronto como solução, e a 
maioria das pessoas dizem – não, tem quer ter confronto porque senão 
não tem afirmação. Eu não sei, eu acho que tem um espaço de diálogo, 
que é um espaço muito interessante, especialmente quando a gente 
integra uma instituição e fala em nome da instituição. Você fica no fio 
... Como o Chaplin que faz um trabalho supercrítico... em Hollywood, 
falando de Hollywood. Ele consegue ocupar um espaço que é um 
espaço que tem visibilidade, que é institucional, e que da repercussão 
para uma idéia, para uma transformação. É um espaço difícil de ocupar 
porque normalmente a gente fica com uma relação meio esquizofrênica: 
“o que eu estou fazendo aqui, se eu penso completamente diferente?”. 
Mas é assim.259 
 

Por fim, dentro desta lógica liberal que as pautas do CNJ são propostas e, em 

alguns casos viram políticas judiciárias, onde os conselheiros levam agendas com base na 

sua trajetória profissional e/ ou nos seus interesses e/ou representando os órgãos ou 

                                                
258 Entrevista: 22 ago. 2017. 
259 Entrevista: 23 fev. 2015 
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associações profissionais que estão vinculados, só quando existirem conselheiros com 

interesse, opinião ou perspectivas feministas é que tais pautas penetrarão este espaço. 

Salvos raros casos como é o de Andréa Pachá, quando as mulheres ultrapassam as 

barreiras pessoais, o teto de vidro, as limitações políticas e conseguem adentrar nos 

Tribunais, ou demais espaços políticos do Judiciário, como o Conselho Nacional de 

Justiça, não há uma transformação desse espaço, dentro da agenda feminista, já que existe 

um apagamento do gênero por essas mulheres, em alguns casos, como uma tática para a 

sua própria sobrevivência nas estruturas de poder. Também não são criadas agendas que 

contemplem a igualdade de gênero ou questione a dominação masculina no espaço 

jurídico, já que estas não compreendem que o seu gênero forma a sua identidade política 

e se conformam com a maneira de exercer/reproduzir um poder masculinizado. 

Ademais, nem toda mulher ou pessoa terá as mesmas condições fundamentais para 

a sua construção e atuação nos espaços públicos, assim como Andréa Pachá obteve. Já 

que, desde cedo, suas condições foram privilegiadas, ao provir de uma família unida e 

estruturada, que lhe deu a liberdade para fazer suas escolhas – o que segundo a mesma 

foi um facilitador da sua trajetória –, com condições econômicas, capaz de ter 

proporcionado a ela e aos seus irmãos uma educação de prestígio. Se desenvolveu em um 

ambiente que adquiriu uma tradição jurídica, o que lhe fez assimilar, ter interesse e 

curiosidade pelas questões correlatas, neste sentido, a trajetória do seu pai foi muito 

importante em sua formação, assim como a da sua mãe, que foi professora e sempre 

privilegiou o ensino. Além deste fato, as condições culturais dos seus pais, bem como a 

rede durável e útil de relações destes, somada a sua atuação profissional, especialmente 

nos espaços coletivos, como os movimentos associativos profissionais, foram 

fundamentais para o desempenho de sua performance nos espaços de poder e decisão no 

arcabouço do judiciário. 
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CONCLUSÃO 

 
Comecei este trabalho com essa indagação em mente. É evidente que a pesquisa 

ora apresentada não pretendeu respondê-la, ao menos não de um ponto de vista filosófico, 

e sim provocar um desencadeamento de questões relacionadas à concretização do ideal 

igualitário normatizado na Constituição.  Do ponto de vista de grande parte da população 

pareceria loucura questionar se a vida de uma juíza é justa ou não, mesmo com seu salário 

absolutamente acima da média da população, seu reconhecimento social e poder inerentes 

ao cargo. Porém, quando comparamos com a situação dos homens no mesmo patamar 

social verificamos que não há um tratamento equânime. E este é o ponto.  

O recorte específico, portanto, são as desigualdades de gênero, em termos de 

oportunidade e privilégios, concedidos a homens e mulheres na carreira da magistratura 

como via para discutir a capacidade de absorção do Judiciário em relação às pautas 

feministas.    

Há em curso um processo de feminização das profissões jurídicas que alcançou a 

magistratura. Apesar das juízas pioneiras terem entrado na carreira na década de 1950 e 

1960, a entrada de mulheres começou a se apresentar como um processo contínuo a partir 

do final da década de 1990, intensificando-se nas décadas seguintes. Segundo o censo do 

poder Judiciário atualmente as mulheres são aproximadamente 38% dos juízes 

brasileiros. De um lado, um incremento considerável. De outro, uma porcentagem ainda 

distante da proporção encontrada na sociedade.  

Ocorre que se dirigirmos um olhar mais atento especificamente acima da primeira 

instância do Judiciário, tanto o desembargo de segundo grau quanto os tribunais 

superiores, verificamos um descompasso ainda maior nessas proporções: as mulheres 

ocupam 18,18% das vagas no Supremo Tribunal Federal; 15,54% das vagas de ministras 

nos Tribunais Superiores; e, 21,5% das vagas no desembargo. Por este motivo, comparei 

o Judiciário a uma casa piramidal, ou seja, uma casa que abriu as portas de entrada para 

as mulheres, contudo sem possibilitar um acesso equânime aos andares mais altos.  

Verificamos ao longo do trabalho que objetivamente um dos motivos para tal 

discrepância é que os critérios de ingresso no cargo e promoção dentro da carreira são 

distintos. O primeiro regido pela lógica do concurso público que é guiado por uma 

orientação meritocrática e o segundo por critérios de merecimento e antiguidade, 

verificando-se na prática que as mulheres quase sempre ascendem por antiguidade, 

raramente por merecimento cujos critérios de definição e escolha são bastante subjetivos. 
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Assim, inicialmente a trajetória de Andréa Pachá chama atenção pelo ineditismo 

de sua presença no CNJ: primeira conselheira juíza estadual (e com uma idade 

relativamente baixa...). No entanto, justamente por ser uma exceção é que julguei 

oportuno entender sua caminhada e sua atuação no Conselho.  Seja para compreender o 

que a levou até o posto de conselheira, seja para refletir sobre o impacto de sua presença 

naquele órgão. A história oral de vida de nossa sujeita de pesquisa nos ensina muito sobre 

essa relação truncada e desigual entre gênero e magistratura, sobre os diversos capitais 

mobilizados em sua atuação como representante associativa, juíza, conselheira etc. 

Neste sentido, é preciso perceber que vários elementos da trajetória de vida da 

sujeita da pesquisa catalisam nela uma percepção de si própria como um sujeito político 

capaz de opinar, realizar e fazer no espaço público. E mais, um sujeito político não 

universal, mas preocupado com questões relacionadas à condição específica de ser 

mulher dentro de uma sociedade patriarcal (portanto, extremamente desigual no que tange 

ao gênero).   

Andréa deixa essa marca em sua fala desde a referência à sua figura materna, da 

qual fala com uma lembrança positiva, enfatizando sua proatividade e pioneirismo nos 

projetos com a educação de base.  E continua quando fala de sua trajetória profissional, 

destacando o fato de ter feito o caminho de sair e voltar ao Direito. Esse movimento 

parece em sua fala retirá-la do lugar de filha de desembargador e tornar sua escolha pela 

magistratura mais autêntica, ainda que imbuída de um forte caráter pragmático, como ela 

própria enfatizou por diversas vezes.  

Essa herança familiar, do pai desembargador e da mãe professora engajada, forma 

um capital social e cultural que coloca Andréa numa posição interessante dentro dos 

quadros da magistratura. Tal quadro é “complementado” pela experiência no campo das 

artes da cultura que trazem para si uma marca individual, uma assinatura para sua própria 

história que, em certo sentido, legitima a mobilização daqueles capitais sociais, políticos 

e culturais mencionados. Há em suas palavras fortes tons de valorização de suas próprias 

escolhas relegando o papel de seu background familiar e cultural a ter liberdade para “ser 

o que quiser”, uma espécie de “voltei [para o Direito] porque eu quis...”. 

Todo este caldo possibilita a Andréa perceber-se como um sujeito político 

portador de uma opinião, capaz de articular-se e apresentar-se publicamente, valorizando 

o engajamento junto a movimentos sociais e associativos. De um lado, isso possibilita sua 

presença no CNJ o que, por via de consequência, abriu portas para a proposição de 

determinadas pautas que ela própria entendia serem julgadas por seus pares – ou por sua 
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carreira - como "perfumaria". Por outro lado, revela certa crença na corporação, uma vez 

que por mais que ela perceba severos processos de segregação (de gênero ou até mesmos 

simplesmente de hierarquia corporativa) dentro da carreira e da instituição e fale com 

certa criticidade sobre o déficit democrático do Judiciário, demonstra acreditar em 

mudanças feitas através de ações e projetos isolados e não de uma discussão ampla sobre 

tais processos internamente à instituição e à carreira. Ela própria encarna essa contradição 

ao realizar ambos os movimentos descritos. 

A história de vida de Andréa Pachá, um livro ainda em aberto, permite, pois, 

refletir sobre as contradições inerentes a ser parte, ao mesmo tempo, de uma minoria 

política e da elite corporativa do estado e da sociedade. Isto é, discrepâncias evidentes 

entre ser uma juíza (“igual”) e uma mulher (desigual) num espaço/atividade tradicional e 

majoritariamente ocupado por homens, a política, ainda que a política institucional 

(espaço verticalizado, pauta perfumaria).  

A falta de representatividade ampla das mulheres nos espaços de poder foi 

largamente demonstrada no transcorrer do trabalho, assim como a resistência voraz à 

abertura democrática do Poder Judiciário. Isto porque, se retoricamente a criação do CNJ 

se apresentou como uma resposta ao famigerado déficit democrático, na prática se 

implementou como um órgão de controle de dentro para dentro. Se sua atuação 

demonstrou algum avanço em termos republicanos (pautando temas como nepotismo, 

regulamentação de concursos de remoção-promoção, etc.), democraticamente revelou 

pouco avanço. 

Isto é perceptível na fala da Andréa quando diz que a AMB e mesmo ela, em 

princípio, era contra a criação do CNJ por medo de que isto significasse uma violação à 

independência do magistrado, ou seja, em sua opinião é importante à democratização do 

Judiciário – “estar em sintonia com as demandas da sociedade” – mas isso deve ser feito 

de dentro para dentro.  

O cotejo da trajetória da juíza com os dados supracitados reforça a ideia de que na 

política a limitação ao espaço feminino é ainda mais recrudescida. Porque ainda que 

subsistam questões de classe - ou de segregação socioeconômica - dentro de uma mesma 

classe social, por exemplo, com mais acesso à escolarização e aos cargos públicos, a 

porcentagem de mulheres é maior que de homens, o que implica no incremento no número 

de mulheres acessando a primeira camada do Judiciário. Por outro lado, no segundo grau 
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de jurisdição, o qual depende de critérios políticos com maior grau de subjetividade a 

feminização é travada.260  

Essas duas constatações permitem uma terceira: a perpetuação de uma tradição de 

poder absolutamente masculina e branca e, consequentemente, refratária a uma 

modificação/infiltração na gestão do poder (“hackeamento das instituições”). 

E o fruto dessa desigualdade nos espaços públicos, advém da divisão sexual do 

trabalho e das próprias instituições, que produzem e reproduzem a dominação masculina, 

ao não criar barreiras adequadas que reprimam as desigualdades, que acabam gerando a 

casa piramidal, causando uma masculinização (e branqueamento) do comando e uma 

feminização (e negralização) da subalternidade. 

Neste sentido, a peculiaridade da presença de Andréa Pachá no CNJ permite uma 

reflexão sobre representatividade feminina na sociedade brasileira, mais especificamente 

no Judiciário. Se ela logrou ocupar um alto cargo na administração judiciária, também foi 

mulher, mãe e esposa – ao mesmo tempo, é claro. Talvez mais cobrada pela segunda 

condição do que pela primeira. A correlação entre estes caracteres e as políticas públicas 

judiciárias por ela encampadas restou evidente.  

Em suma, Andréa apresenta-se como uma sujeita com consciência de sua 

existência política enquanto mulher – com interesse, perspectiva e opinião, conforme 

proposição de Young261 – possibilitando no CNJ uma inclusão política, ainda que 

temporária, com presença e com ideia, nos termos explicitados por Céli Pinto262.  

Se de um lado, a sujeita da pesquisa não se mostra necessariamente alinhada com 

as pautas mais progressistas dos movimentos feministas (identificadas aqui como quarta 

onda), por outro lado demonstra sensibilidade a pautas amplamente relacionadas à vida 

cotidiana das mulheres (muitas vezes relacionadas com as outras três ondas) e que, como 

o próprio influxo da categoria onda sugere, ainda estão por serem efetivadas. Parece-me 

em consonância com o que propõe Anne Phillips263 a respeito da política da presença, ou 

seja, uma representatividade capaz de absorver adequadamente a experiência dos grupos 

sociais excluídos politicamente. 

                                                
260 Vale dizer que, como exposto por diversas vezes ao longo do trabalho, quando colocamos luz na variável 
raça os números são ainda menores. 
261 YOUNG, 2000, p. 148 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista 
Sociologia Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, p. 15-23, 2010, p. 18 
262 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia Política. Curitiba, v. 18, 
n.o 36, 2010, p. 18  
263 PHILLIPS, 1996 apud PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, história e poder. Revista Sociologia 
Política. Curitiba, v. 18, n.o 36, 2010, p. 18. 
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Quase que ironicamente, talvez pelo fato de, devido ao seu capital social, cultural 

e sua trajetória em movimentos associativos, não se sentir intimidada com as 

possibilidades daquele espaço, mas ao mesmo tempo não se colocar como alguém que 

estava disputando aquele espaço de poder com os homens, conseguiu emplacar pautas 

ligadas às mulheres, segundo relata nas entrevistas. 

Tais considerações nos indicam a importância da "presença", como da ministra 

Ellen Gracie, mas a essencialidade da "ideia" a qual se mostrou possível no caso estudado 

por uma trajetória que abriu portas para ser mulher sem que isso seja uma oposição ou 

limitação a ser um sujeito de direitos politicamente consciente.  

Como explicitado no capítulo 3 o termo “onda” sublinha a forma não linear com 

a qual essas pautas foram colocadas no espaço público. O caso do sufrágio feminino, 

comparando os contextos brasileiro e francês, ilustra bem o argumento de que a conquista 

pelos direitos e seus significados não são processos lineares e descolados dos 

acontecimentos políticos e sociais e nem necessariamente podem revelar um avanço ou 

retrocesso de uma dada sociedade.  

É certo que se verifica um descompasso entre a vanguarda dos debates travados 

dentro do movimento feminista e os direitos efetivados pelas instituições, e ainda, uma 

não linearidade do reconhecimento formal de direitos e, consequentemente, das lutas 

políticas pela sua efetivação. O que talvez dê pistas sobre outros graves problemas da 

sociedade brasileira, como a desigualdade socioeconômica e o abismo de escolarização e 

grau instrucional entre determinados segmentos da população. 

Por outro lado, é inegável que desde que Andréa esteve no CNJ houve conquistas, 

mas sua trajetória atesta que estamos longe da igualdade de gênero, tanto nos espaços 

privados como nos públicos. Se nos espaços privados ainda ficamos com as maiores 

responsabilidades pelo cuidado, mesmo quando ele é terceirizado – frise-se para outras 

mulheres, via de regra, de classes sociais menos elevadas –, nos espaços públicos, ao 

exercermos um trabalho ou profissão, não temos as mesmas oportunidades que os 

homens, nem quando este deveria obedecer a uma lógica republicana do serviço público. 

E o fato de não existir a compreensão necessária dessas discrepâncias – inclusive por 

parte das magistradas, que são diretamente afetadas –, nos fornecem indícios para 

compreendermos por qual motivo é tão complexo avançar nas pautas femininas e 

progressistas, especialmente dentro das instituições. 

A visão de Andréa é a de que, a partir das pautas por ela movimentadas, é possível 

modificar o poder. Estando e integrando esse espaço, mobilizou-o para transformar a 
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sociedade de dentro para fora, “trabalhando nas entrelinhas”. Lançou mão de sua 

legitimação institucional em prol do avanço de pautas feministas e das mulheres. No 

campo institucional, as condições culturais dos seus pais, bem como a rede durável e útil 

de relações destes, somadas a sua atuação profissional, especialmente nos espaços 

coletivos, como os movimentos associativos profissionais, foram fundamentais para seu 

desempenho nos espaços de poder e decisão no arcabouço do judiciário. 

Além de questionar os valores conservadores da ordem social e as relações de 

poder e dominação, que implicam nas relações estruturadas hierarquicamente entre 

homens e mulheres, Andréa também contesta a naturalização das desigualdades entre 

homens e mulheres.  Pensamentos atribuídos à segunda onda feminista dos países do cone 

norte, uma vez que este debate só chegou ao Brasil mais tarde, devido a forte repressão 

da ditadura militar. Assim como, o combate à violência contra a mulher, através da 

implantação das varas de violência doméstica, pauta já identificada como típica da 

terceira onda.  

Desse modo, a atuação de Andréa guarda estreita relação com um modo de fazer 

feminismo “à la Bertha Lutz” (“bem-comportado” ou pelas vias institucionais), como 

descreve Céli Pinto264, e com pautas que eram demandas feministas da década de 1980, 

momento em que ela estava mais conectada às demandas do movimento feministas e 

menos institucionalizada, o que nos apresenta outra pista sobre as consequências que a 

opacidade do Poder Judiciário gera. 

Se as demandas e pautas dos feminismos atualizam-se e ficam cada vez mais 

complexas e há muitas vezes um choque geracional, seja por não acompanhar os novos 

debates, ou mesmo por não aderi-los, não serão, no modelo atual, espaços como CNJ 

atingidos por tais debates, ao ponto de construírem políticas judiciárias 

concomitantemente ao debate dos movimentos sociais. Se o órgão é fechado em si para 

toda a sociedade que dirá para as pautas mais progressistas. Talvez, o que o movimento 

feminista estabeleça como agenda nesta onda, vire uma política judiciária na quinta ou 

sexta onda. 

A emancipação só será possível com implementação de novas lógicas, o que por 

sua vez só é possível com a construção de novos sujeitos que subvertam a lógica de 

dominação antidemocrática que vigora. A ausência participativa da pluralidade de 

pessoas, em espaços que decidem sobre as suas vidas, ou coisas que lhe competem, 

                                                
264 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo, Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 10. 
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portanto, impede a realização de uma verdadeira democracia. Esse problema é da 

coletividade em si, e não apenas de indivíduos ou grupos. O que torna o problema da falta 

de representatividade feminina não um problema somente das mulheres, muito menos só 

de nós feministas, mas sim um problema da democracia, da sociedade que deve ser objeto 

de atenção e preocupação de todos. 

Entretanto, dentro da lógica da democracia liberal que vigora na sociedade e que 

sequer alcançou completamente à formulação das pautas do CNJ e, consequentemente, 

sua conversão em políticas judiciária só quando existirem conselheiros com interesse, 

opinião ou perspectivas feministas é que tais pautas penetrarão este espaço onde os 

conselheiros levam agendas com base na sua trajetória profissional e/ ou nos seus 

interesses e/ou representando os órgãos ou associações profissionais que estão 

vinculados. Enquanto este quadro permanecer e não existam mudanças na estrutura do 

CNJ, é possível que a coletividade trabalhe para hackear estes espaços de Poder, para que 

se tornem mais democráticos. Talvez o caminho possa ser pensarmos na 

representatividade, enquanto não haja uma reforma que ofereça respostas efetivas, que 

adentrem nas problemáticas do déficit democrático do Poder Judiciário, no sentido: 

político, econômico e social. 
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ANEXOS 

E SE ANDRÉA PACHÁ CONTASSE A SUA PRÓPRIA HISTÓRIA 

 

Conhecendo melhor Andréa Maciel Pachá  

 

  Me chamo Andréa Maciel Pachá, nasci dia 04 de janeiro de 1964, em Petrópolis 

– RJ. Sou a mais velha de três irmãos: tenho um irmão e uma irmã, que vieram logo na 

sequência. Minha mãe é a Léa Maciel Pachá e meu pai é o Miguel Pachá, eles são casados 

até hoje, há 54 anos.  

A diferença de idade entre o meu irmão e eu é de dois anos, do meu irmão para a 

minha irmã também é de dois anos. Minha irmã se chama Patrícia Pachá e meu irmão 

Miguel Pachá Júnior. Ambos se graduaram na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), assim como eu. A família toda é da UERJ. Ela é médica oftalmologista e ele é 

advogado. Na verdade, meu irmão voltou a advogar faz pouco tempo, pois, teve uma 

experiência no mundo artístico: foi vídeomaker, teve uma produtora e também foi artista 

plástico. 

Sou de uma família muito grande. A minha avó, por parte de pai, era árabe, 

matriarca total: tinha 5 filhos e 18 netos. Então, a vida familiar era muito frequente. Todos 

os domingos, obrigatoriamente, o almoço era em família, sob o comando da minha avó. 

Ela morou com a gente a vida inteira, até morrer. 

Quando nasci, o meu pai era advogado e a minha mãe era professora. Léa dedicou 

a vida ao ensino: foi responsável pela criação do pré-escolar na rede pública e a primeira 

mulher a trabalhar como diretora do jardim de infância. O Colégio Estadual Dom Pedro 

II, localizado em Petrópolis, foi o palco do seu projeto piloto, que contou com cerca de 

400 alunos, na época. Tenho muita lembrança disso, pois, além da escola ser próxima da 

minha casa, minha mãe era apaixonada por seu trabalho. Então, foi nesse ambiente que 

eu cresci.  

 

O início da tradição familiar no mundo jurídico: Miguel Pachá  

 

 Meu avô era comerciante. Ele veio da Síria junto com a minha avó. Eles eram 

cristãos ortodoxos, em uma comunidade que foi invadida pelos muçulmanos, por esse 
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motivo foram expulsos de lá. Ela veio muito jovem para o Brasil, tinha 14 anos, era 

recém-casada. 

O primeiro da família a trabalhar com direito foi o meu pai. A princípio, ele 

prestou vestibular para medicina, mas não passou. Então, resolveu estudar para direito, 

pois era vereador desde os 18 anos. Lembro-me que, pelo desejo do meu avô, ele seria 

comerciante, para cuidar dos negócios da família. Mas, ele nunca se interessou pelo 

comércio. Assim sendo, foi estudar direito. E, quando se formou, foi advogado por muitos 

anos. Depois, virou juiz do Tribunal de Alçada, pelo quinto constitucional. 

Posteriormente, tornou-se desembargador e chegou a ser presidente do Tribunal de 

Justiça, no período de 2003 a 2005. Se aposentou e, atualmente, com 82 anos, advoga.  

Quando escolhi direito não tinha muita certeza se era o que queria. Mas, ele nunca 

disse: “faz isso ou faz aquilo”. Ele dizia: “faça o que te fizer feliz, que você vai se dar 

bem”. Essa era a orientação que eu recebia tanto dele, quanto da minha mãe.  

Eu tive sorte de viver em um ambiente familiar que não foi de confronto, que 

sempre existiu muito acolhimento. Tanto que, depois que terminei a faculdade, advoguei 

por um tempo, mas resolvi parar para poder estudar roteiro de cinema. Então, quando 

virei produtora de teatro, eles eram os primeiros da fila, em todas as produções. O mesmo 

aconteceu com o meu irmão, quando ele virou artista plástico, eles estavam lá, em todas 

as exposições.  

Cresci em um ambiente livre para fazer escolhas, mas não era no estilo: “faça o 

que quiser e não terá nenhuma consequência”. E, sim: “faça o que quiser, mas assuma às 

responsabilidades pelas tuas predileções”. “Vida boa” nunca foi da minha formação. 

Sempre tive muita liberdade e, talvez, isso tenha sido um facilitador. Também, por 

aprender mais através do exemplo, do que pelas palavras, observar tanto o trabalho 

desempenhado pela minha mãe, quanto pelo meu pai, me fez ter muita admiração pelo 

labor que eles desempenhavam. Isso foi importante, me deu segurança e fortaleceu 

minhas certezas entorno das escolhas ligadas à carreira profissional. Ademais, crescer em 

um ambiente jurídico, me fez assimilar, ter interesse e curiosidade pelas questões 

correlatas, a trajetória do meu pai foi muito importante na minha formação.  

 

A chegada à cidade do Rio de Janeiro: experiências dentro, fora e novamente dentro do 

Direito 
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 Minha infância e adolescência foi toda em Petrópolis. Morei lá até os 17, de 16 

para 17 anos. Estudei no Colégio Werneck. E, antes de prestar vestibular, resolvi fazer 

formação de professores, no Colégio Santa Isabel, junto com o segundo grau. Como dito 

anteriormente, não tinha muita certeza do que iria fazer da vida. Então, em 1981, quando 

passei no vestibular para direito, pela UERJ, vim para o Rio de Janeiro.  

 Me formei muito cedo, tinha vinte e um anos. Não trilhei o caminho acadêmico, 

pois, em tal época a academia era muito incipiente, quase não se falava em pesquisa 

jurídica. Mestrado e doutorado em direito era raríssimo. As pessoas se graduavam 

objetivando a carreira de advogado ou o concurso público. Sendo assim, advoguei por 

alguns anos e, pouco tempo depois, resolvi ter uma experiência fora do Direito: fui fazer 

um curso de roteiro cinematográfico. 

 E esse curso de roteiro resultou em um grupo de estudos, que durou mais ou menos 

uns cinco anos e meio. Nós nos reuníamos todas às semanas, sob orientação do Alcione 

Araújo, que era um escritor, filósofo, roteirista e autor de peças de teatro. Nesses anos, 

em que nós estivemos nos reunindo, foi quando eu tive a formação que considero a mais 

importante da minha vida: não foi uma formação teórica, nos moldes da universidade, 

mas foi uma  formação humana.  

No espaço destinado ao grupo de estudo, a gente fez a leitura de todos os clássicos, 

de todos os textos de teatro, de textos de sociologia, de filosofia, então era um ambiente 

muito rico e muito livre, porque como não tinha o grilhão da academia, a gente lia e 

tratava do conhecimento como prazer. Então, a minha formação humana veio dessa 

experiência e dessa formação, que não é uma linha formal, acadêmica.  

 Entre o roteiro de cinema e a produção de teatro, eu fui sócia da Christina Oiticica 

– que é casada com o Paulo Coelho – e da Maria do Rosário. Por volta dos anos de 

1989/1990, a gente teve uma casa em Botafogo, que se chamava “Avatar: cultura e 

metafísica”. Aquele espaço abrangia duas dimensões: uma com bar, livraria e um 

auditório para debates; outra com salas de consultas esotéricas: tarô, astrologia e 

numerologia. Eu era responsável pelo bar e pela livraria. Era uma casa super legal e 

badalada [risos], sempre saia nos jornais.  

Após ter uma produtora de teatro, uma livraria e escrever alguns roteiros,  resolvi 

retomar o caminho jurídico, em 1994, depois que casei.  Comecei a pensar em ter filhos, 

em ter estabilidade e essa área da cultura era especialmente instável naquele período. 

Então, comecei a estudar, retornei ao direito e passei no concurso da magistratura e da 

defensoria, no mesmo ano. Escolhi a magistratura, na época, porque às condições 
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estruturais e de trabalho eram péssimas na defensoria: não era apenas a questão dos baixos 

salários, mas tudo era muito difícil. Além disso, eu gostava da profissão de magistrada e 

achava que tinha condição de exercê-la de um jeito bacana, pelas experiências que tive 

fora do direito. 

Dispus de um olhar de estrangeiro, desde o primeiro momento que entrei na 

magistratura, devido às experiências obtidas antes de entrar nesta profissão: se tivesse 

saído da faculdade e continuado advogando, até prestar um concurso público, só 

conseguiria ver o mundo daquele mesmo lugar. Mas, a bagagem de conhecimento 

adquirida fora do mundo jurídico, me possibilitou ter acesso a um universo novo, que me 

abriu às portas da imaginação. Então, quando eu voltei para o direito e entrei para a 

magistratura, a minha compreensão é de que a justiça devia ser afinada com valores, 

demais conhecimentos e saberes da humanidade, como a psicanálise, por exemplo. 

Tratamos o conhecimento jurídico, na universidade e no exercício da profissão, como se 

fosse um saber descolado de todos os demais saberes. Por tal motivo, quando cheguei 

com esse olhar exógeno consegui identificar aquilo que realmente me interessava: fazer 

uma leitura vertical do conflito, não perder tempo com o que não era o fundamental na 

hora de tomar uma decisão, nem de ter medo ou angústia na hora de decidir. Pois, tal 

experiência me deu a tranquilidade de saber que você pode errar, que você é falho, que 

você não tem certeza, que você não vai salvar a humanidade com a tua caneta. Acho que 

isso humanizou a minha atuação como juíza.  

 

Casamento e filhos 

 

Me casei em 1993, aos 29 anos, com o Marcelo Portela Cardoso. O nosso primeiro 

filho nasceu quando tinha 31 e o segundo com 33 anos. Para a minha geração era uma 

idade avançada. Todas às minhas amigas já haviam casado e tido filhos, especialmente às 

que estudaram no ensino fundamental e médio comigo passaram por essa fase aos 20, 21 

anos, no máximo.  

Acho que minha avó materna tinha muita ansiedade por ser bisavó. À vista disso, 

sentia uma certa cobrança por parte dela, para que casasse e tivesse filhos: ela ficava 

muito aflita com essa coisa da liberdade, de não ter um vínculo, de não ter um casamento. 

O meu primeiro filho ela acabou conhecendo, o segundo não.  

Minha mãe não cobrava para que eu tivesse filhos e me casasse, meus amigos 

também não. Uma vez que, muitas pessoas do meu círculo de convivência ainda não 
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tinham transcorrido por essa realidade, como os meus amigos da faculdade, que residiam 

aqui, no Rio, por exemplo. Eles ainda estavam neste mesmo processo que eu, começando 

a se relacionar, casar. Mas, em Petrópolis, era diferente, quem ficou por lá e não foi fazer 

faculdade teve o casamento quase como um destino. 

Hoje, o João Pachá, meu filho mais velho, possui 22 anos e o Carlos Henrique 

Pachá (Kike) tem 20 anos. Os dois estudam Direito [risos]. Nunca pressionei nenhum 

deles na escolha da graduação, acho que a única coisa que falava, o tempo todo, quando 

eles tinham alguma dúvida, era o seguinte: “O direito é um curso que não me fechou 

portas, ao contrário. Ainda que não se saiba o que você quer da vida, profissionalmente, 

é um tipo de conhecimento que não é em vão. Todas as vezes que precisei, que quis 

retomar, ou mesmo, que pensei na possibilidade pragmática de ter uma profissão estável, 

que rendesse dinheiro, o Direito só me abriu portas”.  

Marcelo era engenheiro quando nos casamos. Enquanto os meninos cresciam, ele 

se dedicou ao estudo do direito e, atualmente, é advogado. Grande parte da minha 

atividade profissional foi possível porque ele dividia as obrigações e responsabilidades 

decorrentes dos meninos. Quando fui para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

2007, as crianças eram pequenas ainda, tinham 10 e 12 anos, e ele segurou tranquilo, para 

que pudesse ir e voltar. Sempre viajei muito em função da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), das atividades do Conselho e ele sempre foi muito parceiro nessa 

retaguarda, para ficar com os meninos por este tempo, se não fosse desta forma não daria. 

Em 2015 nos divorciamos, há 2 anos e meio, mais ou menos.  

 

Rede de solidariedade feminina 

 

Além da retaguarda do Marcelo, para conciliar a carreira e a família, também 

contei com a ajuda de outras mulheres: sempre tive alguém que trabalhasse em casa e que 

pudesse ficar com os meninos. Minha irmã também sempre me ajudou muito. Além dela, 

existia uma vizinha que era muito próxima e que tinha uma filha única, que é muito amiga 

dos meninos até hoje, eles praticamente cresceram juntos. Quando precisava me ausentar, 

eles podiam ficar lá, obtive essa facilidade, muito em função da cidade que escolhi pra 

viver. Haja vista que, os meninos cresceram em Petrópolis e só vim para o Rio de Janeiro 

com eles, após a conclusão do ensino médio. Como Petrópolis é uma cidade menor, a 

possibilidade de organizar esse tipo de rede solidária foi maior. 
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Com a ajuda da minha mãe e da minha ex-sogra eu contei menos. Elas nunca 

fizeram o perfil vovozinhas disponíveis, já que tinham suas próprias vidas.  Minha mãe, 

muito em função do meu pai, se aposentou e não virou vovozinha: tornou-se companheira 

do meu pai, companheira mesmo, sempre esteve presente, muito próxima dele, o tempo 

todo. Sempre me dava uma guarida, quando precisava, mas no limite do tempo dela. E a 

minha ex-sogra, que era divorciada, descobriu o mundo depois que foi avó: tinha o seu 

grupo de amigas e encontrou prazer em viajar. Quando tinha disponibilidade e eu 

precisava, podia contar com ela.  

 

Implicações do trabalho na vida afetiva 

 

Sempre tive uma relação com o trabalho muito prazerosa, estava pensando nisso 

a pouco tempo: acho que todos deveriam ter o direito à escolha do trabalho na proporção 

do prazer que este traz. Digo isto, pois, vejo muitos colegas reclamarem da sobrecarga e, 

apesar de ter trabalhado em lugares mais ou menos pesados – ora com grande volume de 

processo, ora baixo – , nunca me senti sobrecarregada. Provavelmente, isso se deve ao 

fato de enxergar a rotina do trabalho como um hábito muito prazeroso pra mim. 

 Nunca desempenhei apenas uma ocupação, mesmo quando estava no Conselho 

Nacional de Justiça, ou na magistratura, a todo momento realizei atividades paralelas, 

vinculadas à área da cultura, por exemplo. Nunca abandonei esse lado da minha vida: 

sempre escrevi, também sempre estive muito disponível para participar de encontros, com 

pessoas que querem discutir sobre arte ou pensar o país. A parte mais custosa é o 

deslocamento: como nunca encarei tais atividades como trabalho, talvez o peso não 

venha, por causa da forma de encarar essas coisas. 

Apesar de ter ficado igual uma bola de pingue-pongue – de um lado para o outro 

–, no momento que estava desempenhando às funções em Brasília, o cansaço maior não 

veio pelas viagens. Nesse período, o meu ex-marido teve um problema de saúde e 

precisou se submeter há três cirurgias. Não tive como me licenciar do CNJ e foi um 

período realmente muito difícil: entrei no Conselho em junho ou julho de 2007, de 

outubro de até março de 2008 precisei administrar a doença – com risco de morte – do 

Marcelo e também necessitava estar por perto para segurar a onda dos meninos.  

Depois que aquele período passou, não fico reclamando, me alimentando do que 

é ruim ou do que faz mal. A gente passa por situações complexas, enfrenta, vive e vira a 
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página. Não tenho tendência a me vitimizar, acho que isso tem a ver com temperamento 

– puxei da minha mãe – , não fui educada pra valorizar momentos desagradáveis.  

Nos longos períodos que permaneci fora de casa, devido o trabalho ou as demais 

atividades, nunca percebi que tal afastamento comprometeu a minha relação familiar: seja 

com relação ao meu ex-marido ou aos meninos. Reclamar todo mundo reclama sempre, 

mesmo quando passamos muito tempo juntos, porque parece que é da cultura reivindicar 

mais presença. O meu casamento não chegou ao fim devido a distância, acabou porque 

acabou. Com os meninos, mesmo de longe, não me sentia ausente, pelo contrário, sempre 

fomos muito próximos.  

Por sempre deixar muito claro para os meus filhos o motivo de me ausentar e o 

que se passava para tal, acredito que eles alimentaram um certo orgulho de mim e do meu 

trabalho. Pois, muitas vezes fui ao colégio, a convite deles, pra contar sobre o meu labor 

e as demais coisas que fazia. Eles ficavam fascinados, porque muitas mães não 

trabalhavam, ou não desempenhavam alguma atividade. Eles percebiam essa diferença e 

isso foi muito legal. Hoje, com os meninos já crescidos, tenho muita tranquilidade com 

relação a duração dos momentos que passamos juntos:  a qualidade do tempo é o que 

interessa.  

No entanto, quando os meninos eram menores, sentia uma grande angústia, 

sensação de culpa, quando se tratava de tempo disponível para eles. A sensação que me 

dá, é a de que nascemos com a culpa no gênero: parece que você tem que ser um polvo, 

para ter todos os tentáculo espalhados, de uma forma que seja possível estar em todos os 

lugares. A minha forma de lidar com isso sempre foi por meio da terapia, não vivo sem, 

porque ajuda a pelo menos a compreender que fantasiamos uma onipotência, na qual 

acreditamos que o nosso filho precisa sempre da gente. Sendo que, na verdade, as coisas 

acontecem com ou sem você estar presente. Não somos possuidores e/ou responsáveis 

por todo o destino dos nosso filhos. Às vezes você faz tudo certo, mas eles desandam, 

acho que tem a ver com sorte também, pois é impossível estar presente em todos os 

momentos das suas vidas.  

 

Movimentos associativos e sociais 

 

Desde o começo, a minha vida na magistratura sempre esteve muito vinculada não 

só aos movimentos associativos, como aos movimentos sociais. Durante muitos anos, 

quando ainda era juíza em Petrópolis, atuamos em um projeto destinado às comunidades 
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mais pobres daquela cidade: realizávamos palestras que visavam fornecer informações 

sobre cidadania e acesso à justiça, também efetuávamos a regularização do registro civil. 

No final de cada ano, era produzida uma grande festa, para celebrar o casamento coletivo 

de cerca de 150 casais. Quem me auxiliava, neste lindo projeto, era o Frei Leonardo Boff.  

Com relação a associação, sempre tive uma afinidade com o coletivo, por acreditar 

que a legitimação da justiça se fará na medida em que, a sociedade reconheça a justiça 

como um espaço de afirmação dos direitos e das garantias. Nunca enxerguei o judiciário 

como um poder que pudesse estar dissociado das demandas da sociedade. Sendo assim, 

a associação foi um ambiente que encontrei para realizar um trabalho de forma efetiva: 

coordenei diversos projetos, que visavam a aproximação do judiciário e da sociedade, nos 

anos que por lá permaneci. Por exemplo: idealizamos um curso com jornalistas e com as 

empresas de comunicação, que objetivava explicar como é o funcionamento da justiça. 

Era quase uma cartilha para entender como ele se opera: por que o delegado prende e o 

juiz solta?! Quando algumas questões não são compreendidas, o judiciário passa a receber 

críticas e ocorre um desgaste, um ressentimento por parte de quem atua na justiça. E a 

justiça sempre aparece pra se defender, nunca aparece para propor ou para fazer um 

projeto coletivo. Então eu falei: vamos mudar isso! 

Depois do trabalho realizado com os jornalistas fizemos uma cartilha que 

chamava: “Para entender o juridiquês”. A sua intenção era traduzir para uma linguagem 

acessível, o que se falava nos processos. Linguagem é poder: se existe uma reserva de 

linguagem, que a torna inacessível a um determinado grupo, não há possibilidade de criar 

uma aproximação, pelo contrário, quem detém o poder, o domínio daquela linguagem, 

submete os demais a falta de compreensão. Construir um projeto que tentasse superar esse 

problema fez parte de um momento feliz, no país existia um ambiente que permitia esse 

tipo de movimento. Ocorre que, mal conseguimos respirar para fora e, hoje encontramos 

um judiciário que volta a se fechar e a ser cada vez mais corporativo.  

Estava na diretoria da AMB, quando a associação defendeu o fim do nepotismo. 

Isso acabou causando um desgaste, pra mim, pessoalmente, muito grande. Mas acredito 

que, realmente, sobre a perspectiva da eficiência e da transparência, da impessoalidade, a 

gente precisa ter alguns controles democráticos que sejam respeitados. E, tudo isso a gente 

conseguiu conduzir no ambiente associativo. Hoje, acredito que dificilmente uma pauta 

dessas, seria possível conduzir dentro do ambiente associativo.  

 

Trajetória dentro da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
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O primeiro lugar que eu ocupei na Associação dos Magistrados foi como diretora 

de direitos humanos, quando Cláudio Baldino Maciel foi presidente (2002-2004), ele era 

do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei em duas ou três comissões científicas – dos concursos, 

dos congressos nacionais, entre outros – sempre procurando buscar pessoas de fora  da 

justiça, pra que os juízes ouvissem o que às outras pessoas pensavam da justiça e pra que 

às outras pessoas conhecessem uma justiça, por entendermos que ela deveria ser 

conhecida e divulgada. Mais tarde, ocupei o cargo de vice-presidente, quando o Rodrigo 

Colaço foi presidente (2005/2007).   

Acabei sendo presidente interina da AMB, durante alguns meses, no período que 

o Rodrigo passou por uma cirurgia. Foi a primeira vez que uma mulher assumiu a 

presidência interina da associação, nunca nenhuma mulher tinha assumido antes. É, só 

homens. Até hoje... nunca teve nenhuma presidente mulher, a minha presidência foi 

interina. Foi exatamente no período do ajuizamento da ação direta de constitucionalidade 

contra o nepotismo, bem nesse período.  

Em 2007, quando fui para o Conselho Nacional de Justiça, sai da diretoria da 

AMB. Quando retornei do CNJ, apôs o biênio, acabei coordenando na AMB uma 

campanha da adoção, intitulada “Mude um destino”. A campanha tinha o objetivo de 

explicar como era o percurso de uma adoção legal. Fizemos uma cartilha e um filme. Foi 

um período bem bacana.  

 

Conselho Nacional de Justiça 

 

O convite para integrar o Conselho Nacional de Justiça foi feito pela ministra 

Ellen Gracie. O conselho é composto por 15 integrantes e a ministra era a única mulher. 

Então, acredito que era importante que mais alguém também fosse mulher. E naquele 

momento, muito em razão da minha atuação na associação é que, provavelmente, foi feito 

esse convite. Como estava na associação há muito tempo, conhecia a administração, tinha 

trabalhado e escrito sobre, o que foi importante.  

 Além da minha experiência, acredito que houve uma questão de gênero envolvida 

na minha indicação como conselheira: porque “era feio” uma presidenta ficar em um 

conselho sem nenhuma outra mulher. E depois que ela saiu, uma vez que ficou apenas 

um ano no conselho, só ficaram homens. Então fiquei sozinha, assim, eu era a única 

mulher entre 15 integrantes. 
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O fato de ser mulher sempre interfere. Não tem saída. Mas se você perguntar se 

interferiu na minha independência, vou te dizer que não. Porque eu estava em um lugar 

de poder, então, em um lugar de poder, dificilmente esse tipo de diferença aparece. Mas, 

é muito diferente você ser mulher e ocupar esse espaço e você ser homem e ocupar esse 

espaço, principalmente, no cotidiano do exercício de poder. Imagina só, para você ser 

conselheira e ir para Brasília tem que abrir mão da tua vida pessoal, do lugar onde você 

mora.  

Quando falava com os colegas do conselho, após o término da sessão, não tinha 

uma mensagem no celular de ninguém. No meu telefone tinham 15 mensagens. Meus 

filhos, na época, tinham 8 e 10 anos. Os ajudava com o dever de casa pelo Messenger, 

depois que voltava do conselho. O marido topou ficar com os meninos enquanto estivesse 

lá. Mas, a gestão doméstica continuou sendo feita como se eu ainda estivesse em casa. A 

empregada me ligava sempre para perguntar uma ou outra coisa. Isso que nem tínhamos 

Skype, ainda, o que me deu um certo alívio [risos]. Mas era uma rotina muito pesada, 

porque você está o tempo todo em todos os lugares. E é engraçado, sempre fico com a 

sensação que conseguia fazer essas coisas simultâneas, com mais facilidade do que os 

homens fariam se tivessem que fazer. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê isso como 

uma qualidade, mas na verdade é uma forma de manutenção de um trabalho que é 

inegavelmente muito maior para a mulher. Não foi um momento fácil, não foi mesmo. 

Porque o meu ex-marido teve câncer. Às vezes ia para Brasília fazer a sessão e após o seu 

término retornava, bem tarde para o Rio. E dois dias depois, acontecia a mesma coisa.  

Coordenava o movimento da conciliação, que era um movimento que estava 

começando e que precisava acontecer. Também, coordenava a implantação das Varas de 

Violência contra a mulher, pelo Brasil. Além disso, resolvi aproveitar que estava lá, pra 

criar um cadastro nacional de adoção, que não tinha. Esses três foram os principais 

projetos que participei quando estava no Conselho Nacional de Justiça. Eram projetos 

simples, mas que precisavam funcionar e eu precisava estar muito presente e viajava 

muito, por conta disso. Foi um período bem complicado. 

Minha experiência nesses anos de atuação na Vara de Família e na associação 

contribuíram muito.  Pois, me fizeram entender como era possível construir projetos 

coletivos sem verticalizar o comando. E, ter o apoio das pessoas, trabalhando em 

conjunto, foi uma experiência muito legal.  

O trabalho de implementação das Varas de Violência doméstica começou a partir 

da promulgação da Lei Maria da Penha. E, foi um momento muito feliz, porque tinha um 
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conjunto de pessoas trabalhando, em lugares que eram importantes, o que possibilitou 

uma rede legal para trabalhar. A Nilceia Freire era ministra da Secretaria de Políticas para 

às Mulheres; o Sérgio Renault estava na Secretaria de Reforma do Judiciário – no começo 

o Marcio Thomaz Bastos estava lá, veio o Sérgio Renault e depois o Pierpaolo Cruz 

Bottini. Sem contar que, no Conselho Nacional de Justiça havia uma vontade de 

estabelecer uma política com foco na afirmação de gênero. Sem essa conjunção não seria 

possível realizar tal trabalho.  

 Conseguimos fazer um convênio guarda-chuva, que permitiu aos Tribunais o 

acesso a uma linha de crédito do Ministério da Justiça, pra criação das Varas. Ocorreu 

uma resistência, porque não se falava em violência de gênero como se fala hoje. Desse 

modo, quando se fazia uma pesquisa pelos Tribunais, alguns deles alegavam que não era 

necessário a implantação de Varas de Violência contra a mulher, porque não havia uma 

demanda processual suficiente. Mas hoje, verifica-se que às que foram criadas já não dão 

conta, infelizmente, e a demanda só faz crescer.  

 Embora eu reconheça que a estrutura do judiciário é extremamente autoritária e 

hierarquizada, o fato de ser juíza de primeiro grau, no meio de ministros e 

desembargadores, pessoalmente, nunca prejudicou o meu trabalho dentro do CNJ. Via de 

regra, a relação de hierarquia e de corporativismo naturalmente existe. Mas, não fui 

impactada por tal, também nunca me coloquei em um lugar que pudesse me submeter a 

este tipo de verticalização. Estava ali exercendo uma função, na qual sempre tive muita 

clareza de que aquele órgão, segundo a lógica do judiciário, exerce o controle e a 

fiscalização, inclusive, de tribunais superiores. Ademais, não foi um projeto pessoal ser 

conselheira do CNJ, então desfrutei de muita autonomia pra fazer o que pretendia e muito 

espaço para atuar. 

 Percebi que não sofri interferência no meu trabalho frente ao CNJ, já que escolhi 

pautas que são consideradas “perfumaria”: aquele espaço da adoção que ninguém mexe, 

violência doméstica, conciliação, pautas de trabalho e não necessariamente de poder. Ao 

menos, você percebe que às coisas são tratadas dessa forma. Mas a visão que possuía é a 

de que, a partir dessas pautas, era possível fazer uma transformação significativa no 

poder. Então, se era esse o espaço que tinha, como sempre aprendi a trabalhar nas 

entrelinhas, o utilizei para atuar dentro daquela instituição.  Quando se ocupa tais espaços, 

você tem uma legitimação institucional, que pode ser utilizada a favor dos avanços para 

a sociedade. Se fosse fazer um movimento pela conciliação fora do judiciário, isso talvez 
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não tivesse nenhum reflexo. A mesma coisa, se fosse fazer um discurso pela afirmação 

da necessidade das varas de violência, de outro local.  

Não sei se esse tipo de percepção, no meu caso, está ligada a liberdade que possuo, 

porque quando escolhi a profissão que exerço, não foi uma escolha no sentido: “dediquei 

a minha vida inteira para ser juíza”. Eu quis ser juíza, mas tinha a possibilidade de ser 

inúmeras outras coisas. A minha escolha foi muito livre. Então, acho que tal fato me 

coloca em um lugar que facilita um pouco a não submissão a esse tipo de hierarquia, ou 

comando.  

Na transição entre às pautas da ministra Ellen Gracie (2007-2008) e do ministro 

Gilmar Mendes (2008-2009), não houve um impacto nos trabalhos que estava 

desempenhando. Mas, houve uma mudança bastante significativa na condução do CNJ. 

A gestão da ministra Ellen era mais voltada para a informatização, ela tinha uma 

preocupação maior com a organização interna. Já, o ministro Gilmar pautou a sua gestão 

na vida pública, o foco do judiciário passou a ser a imprensa. Acredito que ele entendeu 

que os projetos que coordenava, eram projetos que davam uma visibilidade muito positiva 

ao judiciário. Portanto, não só consegui continuar, como tive autonomia total para 

desempenhar tais projetos.  

O ministro Gilmar Mendes era uma pessoa que descentralizava a administração 

de uma maneira muito eficiente. Escolheu trabalhar com uma pauta vinculada aos 

presídios, algo que ninguém falava e que acabou sendo importante, na perspectiva dos 

Direitos Humanos. Mas, administrativamente foi quando o conselho acabou crescendo 

muito e se tornou demasiadamente burocrático: entrou muita gente, muitos funcionários 

e a estrutura administrativa inflou. Quando trabalhei no projeto do cadastro nacional de 

adoção e das varas de violência, era um assessor dividido por dois, um motorista pra todo 

mundo, a estrutura administrativa era zero. Mas, era do jeito ideal, já que o CNJ não era 

um “tribunalzão”.  A sensação que tenho é a de que a burocracia aprisiona esses órgãos e 

quando você vê já fincou raiz. 

 

Perspectiva para o futuro 

 

Ainda que não seja exatamente uma ambição, mas sim “um processo natural da 

carreira”, o próximo projeto dentro da magistratura é ser promovida à desembargadora. 

Mas, como as minhas atividades profissionais não se resumem à área jurídica, sigo 

produzindo textos e acabei de lançar um novo livro, intitulado Velhos são os outros. 



 

  194 
 

Além disso sigo como Juíza Titular da 4ª. Vara de Órfãos e Sucessões, como 

Ouvidora Geral do TJRJ e fui responsável pela Ouvidoria da Mulher, criada em 2015 no 

intuito de facilitar o acesso o acesso à justiça das mulheres que tenham dúvidas, 

reclamações ou sugestões relativas a processos já existentes, no que tange a violência 

doméstica.  
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Tempo de duração: 40 minutos 
Local: 4a Vara de Órfãos e Sucessões (Gabinete da juíza). Rio de Janeiro – RJ. Brasil 
 

Ana Paula Sciammarella – Coloquei no modo avião, porque pode precisar atender 

alguma urgência. 

 

Andréa Pachá – Então vamos lá. Na época a gente apresentou um trabalho nesse 

encontro, nessa associação, que era um trabalho de feminização do Judiciário e das formas 

que as mulheres começavam a lidar com alguns conflitos por meio da conciliação e da 

mediação, ainda era um movimento muito concentrado em juízas na época, não tinha uma 

política nacional de conscientização de conciliação, nem de mediação, nada disso. 

Então esse processo resultou num vídeo, se vocês quiserem depois posso até ver se 

consigo mandar para vocês, a gente levou esse vídeo, é bilíngue, e passado esse período, 

quando veio a renovação para o segundo mandato do CNJ, aí a ministra Ellen era 

presidente, e todos demais conselheiros eram homens. E eu acho que a lembrança do meu 

nome veio, primeiro, por causa da representatividade associativa, e eu tinha experiência 

administrativa porque eu já tinha trabalhado na Corregedoria aqui, como auxiliar e era 

mulher. Então eu acho que precisa de alguém que ocupasse uma cota feminina num 

conselho de quinze integrantes onde só tinha a presidente que era mulher. Então nesse 

contexto que eu fui convidada para o CNJ. 

Então não teve um movimento de campanha eleitoral, não fui pedir voto no Supremo. Na 

época eu acho que esse espaço ainda não era um espaço de disputa política, porque hoje 

já é um espaço que as pessoas começam a brigar para serem indicadas, na época ainda 

não era, então a minha indicação foi unânime do Supremo para ir para o CNJ. E durante 

um ano fiquei no CNJ única mulher, com a presidência da ministra Ellen, e no ano 

seguinte única mulher mesmo, porque depois o ministro Gilmar assumiu e não tinha mais 

mulher. 

Então tudo que a gente fala, eu acho que essa questão de gênero, especialmente na 

magistratura, a nossa tendência é sempre afirmar que é igual, que é da mesma maneira, 

que as oportunidades acontecem, que as promoções acontecem, que os espaços políticos 
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são ocupados, mas quando se confronta isso com a realidade, você vê que não é assim. 

Eu não tenho esse número, mas talvez fosse interessante pensar nas promoções por 

merecimento, quando as promoções não são por antiguidade, como é que é esse corte. Eu 

lembro quando eu fui representar o Comitê Difusor do Prêmio Innovare, no começo era 

o comitê gestor, que a AMB fazia parte logo no início, e a gente foi fazer o lançamento 

do Innovare no Pará, e o Pará era um Tribunal 75% era feminino, o Tribunal, a cúpula. 

Então uma coisa assim surpreendente, porque não tinha isso no resto do país. E a 

explicação que eu ouvi lá era assustadora, que num determinado momento, se pagava tão 

pouco para a magistratura Estadual, que os homens foram se desinteressando da carreira, 

aí as mulheres ocuparam a magistratura e concentrou um número grande de mulheres e 

estavam todas na cúpula naquele mesmo momento. Então não era uma coisa assim, não 

vieram porque ocuparam um espaço político, com igualdade de condições não. E eu acho 

que lá no Conselho o que eu fiz, e fiz com muita tranquilidade, foi alavancar alguns 

projetos que de alguma forma eram vinculado a uma pauta extremamente feminina, 

porque eu fui cuidar a implantação das Varas de Violência contra a mulher no Brasil, 

porque era uma pauta que não estava posta pelo Conselho, e que eu resolvi levar para o 

Plenário e foi aprovado, eu nunca tive resistência quando eu levava as propostas, mas as 

propostas nunca eram trazidas senão por causa da presença de uma mulher lá, porque eu 

acredito se não tivesse uma mulher quando isso ia ser votado num plenário como uma 

pauta nacional? 

 

Roberto Fragale – Então não era uma preocupação da agenda do CNJ?  

 

Andréa Pachá – Essa agenda quem levou foi eu, eu levei por causa da minha participação 

lá. E depois a construção do Cadastro Nacional de Adoção, que também foi uma pauta 

que eu propus, foi para o Plenário que foi aprovado, eu não tive nenhuma resistência para 

aprovar essa agenda, era uma agenda propositiva, positiva, que dava uma visibilidade 

muito legal para a justiça, mas que a sensação que eu tenho é que precisava de uma 

presença feminina para levar essa pauta, porque senão parecia que não era uma questão, 

e isso eu percebi assim, você conversa com juízes que trabalham nessa área, eu acho que 

os juízes de Família, de Órfãos e Sucessões, são majoritariamente mulheres, eu acho que 

talvez seja um dado interessante, e a pauta de violência contra a mulher também. Então 

isso acaba ganhando densidade e se afirmando como uma pauta do judiciário, pela 

insistência desses grupos que trabalham com nessas frentes.  



 

  197 
 

Substituindo a Germana que também uma mulher que foi conselheira antes de mim, a 

Comissão de Conciliação do Conselho e essa Comissão a gente se movimentava muito 

num espaço que eu consegui identificar como um espaço feminino, que era um espaço de 

diálogo, de conversa, e a forma de trabalhar, o que eu procurei nesse espaço político foi 

uma experiência muito rica de CNJ, para mim foi uma experiência muito legal, porque 

eu percebi que quando você está num lugar executivo, de cúpula, você tem condição de 

executar projetos com mais facilidade do que num ambiente associativo, num primeiro 

grau de jurisdição, quando você consegue criar um mecanismo de trabalho pelo diálogo, 

e trazer os colegas para participarem, a gente consegui construir muitos projetos muito 

consistentes. Então essa experiência foi bem legal. 

Eu concentrei durante três anos fiquei responsável pela Infância e Juventude também, já 

com o ministro Gilmar, que a gente conversou e a pauta dele era a pauta dos presidiários, 

de enfrentamento, aos presos provisórios, população carcerária, e na ocasião eu levei 

também um projeto que incluía uma política nacional para a infância e juventude, 

pensando em aparelhar as Varas com equipe técnica, uma coisa administrativa mesmo, e 

foi aprovado, então eu foquei esses quatros projetos ao longo desses dois anos e foi o que 

eu consegui trabalhar e alcançar lá. 

 

Roberto Fragale – Você mencionou três anos? 

 

Andréa Pachá – Não dois anos, eu tinha falado três projetos, mas são quatro incluindo a 

infância e juventude. 

 

Roberto Fragale – Deixe eu te perguntar – Tem alguma diferença na presidência da Ellen 

e do Gilmar, não em relação às personalidades, mas o gênero, interferem na forma de 

como eles trabalham isso? 

 

Andréa Pachá – Olha eu percebi muito pouco, uma diferença na forma de trabalhar, tanto 

da ministra Ellen quanto do ministro Gilmar. Eles tinham pautas diferentes, o trabalho 

dela foi muito mais voltado para a informatização, o dele, alias, quando ele assumiu o 

CNJ, ele deu para o CNJ uma visibilidade que até então não tinha, porque o CNJ 

conseguiu pautar políticas nessa questão dos presos provisórios, é um espaço muito 

interessante de afirmação de política judiciária. Então dependendo de quem está no 

comando, porque a pauta também é assim, isso eu imaginei que um órgão colegiado, 
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tivesse uma pauta mais colegiada, mas como é um órgão muito novo, a gente não sabia 

bem como essas pautas iam aparecendo. 

Então assim, em dez anos consegue a gente já consegue fazer uma avaliação muito 

negativa do rumo que o Conselho tomou quando falta densidade para construir essa pauta, 

porque você precisa ouvir as pessoas, não é chegar no Conselho – não é um cargo 

honorífico, não vou chegar num lugar que vai pautar ou estabelecer uma política judiciária 

e imaginar que eu pessoa física, tenha condição de propor alguma coisa em meu nome.  

Então eu acho que esse exercício do coletivo, faz muita falta para o CNJ se fortalecer 

como um órgão de gestão, de administração, e aí o que a gente tem se ressentido hoje na 

magistratura, eu acho que nos próprios tribunais, é que o modelo da verticalidade que era 

muito forte dos tribunais para os juízes de primeiro grau, se repete hoje do CNJ para os 

Tribunais. Então é muito fácil assimilar esses modelos mais autoritários, então eu acho 

que compromete a pauta sim. Você não trabalha com o coletivo, você não escuta, a 

experiência da Ouvidoria nesse sentido é muito mais rica, para mim, pessoalmente, 

porque é legal você conseguir entender o que se busca, o que se pretende, o que é que está 

faltando, aí tem que ter vontade de escutar. 

 

Roberto Fragale – Você mencionou que a agenda a qual você participou, a qual você 

contribuiu, ela tem um diálogo, um reflexo de uma grande quantidade de juízas mulheres, 

em Vara de Família, de Órfãos... 

 

Andréa Pachá – Infância e Juventude, violência doméstica.... 

 

Roberto Fragale – Uma das coisas que a gente ouve muito, que a gente lê muito, é que 

na magistratura acaba se criando uma segmentação de gênero que diz que as mulheres 

são mais adequadas para esse tipo de litígio. 

 

Andréa Pachá –Eu acho que isso é muito mais um mito que se força a barra, é como se 

fosse um lugar menos importante de espaço político e aí você concede para que seja 

ocupado pelas mulheres, como assim - nesse espaço as mulheres estão autorizadas a 

trabalhar sem nenhum problema. O que eu percebo e aí eu posso falar pela minha 

experiência no Conselho, é que eu consegui ocupar esses espaços com pautas que eram 

de interesse desse espaço reservado para as mulheres, e talvez por isso que eu tenha 
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conseguido avançar. Eu não sei se a minha busca de espaço fosse uma busca de afirmação 

política ou de poder mesmo, se eu teria a facilidade de trabalhar em todas essas frentes. 

Agora eu não sei também, Fragale, isso é uma coisa que penso o tempo todo. Eu acho que 

tem vários espaços onde você pode se afirmar politicamente e várias escolhas. Então pode 

ser que isso seja uma questão de gênero, pode ser que esse espaço do poder pelo poder 

seja um espaço que interesse menos para as mulheres do que para os homens. Então eu 

tento buscar a compreensão por aí, porque a tendência que tem, quando você entende que 

existe esse espaço onde é concedido a você fazer o que você quer, mas você enxerga 

muito criticamente também esse outro espaço onde você não quer ocupar um espaço de 

alguma coisa que eu acho que não é importante, que eu não tenho vontade ou que eu não 

quero. Então é difícil, e há isso também, talvez seja coisa legal para a gente pensar – há 

alguns espaços, que não é o fato da pessoa ser mulher e estar ocupando aquele espaço que 

torna aquele espaço um espaço feminino, pelo contrário, a gente tem uma tendência 

especialmente na magistratura de repetir modelo que é absolutamente machista. 

Então esse discurso de afirmação de que nós somos todos iguais, que ninguém aqui é 

diferente, que eu mando que nem você manda, porque a minha sentença vale tanto quanto 

a sua, a minha decisão vale tanto quanto a sua, é uma forma de afirmar um espaço de 

poder que não é exatamente um espaço onde o poder se legitima, onde o poder se impõe. 

Então talvez as mulheres pudessem ocupando esses espaços que são permitidos e aceitos, 

transformar a leitura que se tem do Judiciário autoritário para o Judiciário que seja mais 

legitimo, mais fraterno. Eu olho esse fenômeno com um interesse grande, eu gosto de 

ocupar esse espaço de poder, eu acho que é um espaço que me interessa. 

 

Roberto Fragale – Trazendo um pouco para a presidência da Leila, pegando esse cenário 

que você descreveu e trazendo para o Rio de Janeiro, a presidência da Leila é uma exceção 

ou é um processo natural que você acha de ocupação de espaço feminino? 

 

Andréa Pachá – Eu acho que hoje é assim, na sucessão dos tribunais você tem alguns 

critérios que são objetivos e eu que as mulheres chegaram as presidências, mas isso não 

vai depender a assentimento, de concordância nem de eleição, porque se fosse depender 

só disso, claro que não seria tão simples assim. Mas o importante é ocupar esses espaços. 

Agora eu repito – não é o fato de uma mulher ocupa os lugares que transforma esse espaço 

num espaço de afirmação feminina, porque o modelo e a repetição é muito forte. 
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Roberto Fragale – E numa perspectiva, particularizando, numa perspectiva de gênero 

você acha que a ocupação da Leila reproduziu a lógica machista ou ela transformou 

alguma coisa? 

 

Andréa Pachá – Eu acho com relação ao exercício e a administração não foi perceptível 

a presença feminina. Você pode perceber uma mudança da presença de uma mulher, na 

forma de se relacionar com as pessoas, com os servidores, sabe, de uma maneira, mas não 

como pauta política, como agenda, o que você tem de agenda que diga respeito a 

afirmação da igualdade, respeito mesmo, pelo acesso igual de todo mundo, pela servidora, 

pelo servidor, pelas promoções, pelas remoções, isso eu não percebi mudança nem no 

Supremo, nem aqui, eu acho que isso pode ser que venha mas a longuíssimo prazo, mas 

eu acho que a gente ainda está engatinhando neste processo. 

 

Roberto Fragale – Pensando nessa temática a partir de sua trajetória individual, qual o 

percurso da Andréa Pachá, como é que você chega a magistratura? Gênero é uma 

preocupação no seu ingresso na magistratura? 

 

Andréa Pachá – Não, nenhuma. Para mim, o meu ingresso na magistratura não foi muito 

assim, foi um processo muito comum, as pessoas que saem da faculdade, vão estudar 

direito, trabalhei como advogada, me formei em 85, aí eu advoguei até 89/90, mas já no 

final de 88/87, não me lembro bem, eu me interessei por roteiro de cinema, e eu fui fazer 

um curso de roteiro de cinema, enquanto eu advogava, com um grupo da CAO, que era 

um grupo super eclético, e aí sim você vai para um ambiente de igualdade é muito mais 

naturalmente tratado, que é o ambiente da arte, não da academia, da arte, mas é um 

ambiente da arte, é um ambiente que é mais propício a igualdade, então trabalhei com 

roteiro, aí depois eu tive uma produtora de teatro, e aí parei de advogar, fui trabalhar, tive 

uma livraria em Botafogo. Enfim, ... então foi uma trajetória, eu nem imaginei que eu 

fosse voltar para o direito.  

E talvez o que me levou a voltar para o direito, isso sim pode ter uma demanda feminina, 

porque veio a urgência da maternidade, um momento da minha vida, estava casada e 

trabalhando com teatro no Brasil era uma atividade super instável, fiz umas produções 

muito legais com diretores maravilhosos, mas assim, tinha dinheiro em um mês, no mês 

seguinte não tinha dinheiro. Enfim, o Collor tinha acabado com a Embrafilme, e a Lei 

Rouanet estava começando, então não era um espaço fácil para trabalhar, e eu casada 
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pensando em ter filhos, eu pessoalmente não conseguiria viver com um projeto de filho 

com a instabilidade da produção artística. Então comecei a estudar e fui trabalhar com 

direito, porque eu achei que também tinha tudo haver, tudo que eu fiz de leitura quando 

transitei no teatro e no cinema, a questão da justiça é uma questão muito forte, porque é 

uma questão de humanidade. Então a minha escolha pela magistratura, foi uma escolha 

para que eu pudesse trabalhar com gente, porque eu adoro gente, e trabalhar com o que 

eu tinha de acervo e informação humana, e passei para a defensoria e a magistratura no 

primeiro concurso, e fiquei na maior dúvida se eu ia para a defensoria porque eu adoro a 

defensoria, só que na época era uma diferença brutal de estrutura para trabalhar entre a 

magistratura e a defensoria.  

Então eu vim para a magistratura e trabalhei civil, criminal, no começo da carreira, mas 

aí eu fiquei na Vara de Família, passei 15 anos na magistratura numa Vara de Família, 

que era eu me sentia superconfortável para trabalhar, onde eu achava que a autoridade 

não era imposta, era um espaço onde eu podia trabalhar acordo, construir consensos, e 

ouvir as pessoas, e fiquei fascinada com aquele mundo da família, detestava ser advogada 

de família e adorei ser juíza de família. 

Agora estou na Vara de Órfãos, e nesse meio tempo eu sempre participei da vida 

associativa, eu gosto dessas coisas gregárias, desses espaços gregários, e eu acredito de 

verdade que a gente consegue algumas transformações. Hoje eu tenho uma visão muito 

pragmática das transformações possíveis, então assim, eu consigo enxergar que o trabalho 

que a gente faz é no sentido de reduzir danos, muito mais do que construir a justiça ideal, 

uma justiça utópica, isso eu não acredito mais. Eu acho que o tempo me ensinou que não 

existe isso, mas que é possível no cotidiano e nos projetos que a gente escolhe tocar, 

promover algumas transformações importantes, então a escolha foi essa. E a escolha de 

magistrado, você sabe que é de quem não quer ser rico, mas também não quer ser pobre, 

alguém que quer ter estabilidade para pensar, e é o que eu gosto de fazer. 

Então eu tenho uma sorte muito grande, eu sempre falo isso quando eu converso com os 

meninos, eu sou uma privilegiada, você escolher trabalhar numa atividade que te dar 

prazer, essa coisa é raríssima, é muito legal você poder ter essa experiência, e eu tenho 

isso na magistratura. Eu sou extremamente crítica, eu acho que a gente precisa enxergar 

que falta muito para o Judiciário como instituição ser um poder democrático, ser um poder 

transparente, ser um poder igual, mas enquanto é o que a gente tem, nesses espaços eu 

acho que é onde estou buscando transitar. 
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Roberto Fragale – Provocação talvez, esse olhar crítico que você descreve ele vem da 

sua trajetória individual, com os diálogos que você manteve, realizou, a experiência 

livresca, a experiência teatral, ou ele é uma criticidade, digamos, inata, ou uma questão 

de gênero? 

 

Andréa Pachá – Não, eu acho que é da minha formação, porque a minha formação 

também passa pela questão de gênero que veio dessa formação de fora da minha formação 

jurídica. A formação jurídica que eu tenho não é uma formação que me levaria a nenhum 

exercício crítico dessa natureza, pelo contrário assim, eu acho que talvez se eu tivesse a 

formação que eu tive, a minha tendência fosse repetir o modelo e assimilar como natural 

e ficar ofendida quando as pessoas dizem que há diferença entre homens e mulheres na 

magistratura, que é uma reação que eu escuto muito. Muitas colegas mulheres acham, 

ficam incomodadas porque são confrontadas com este tipo de questionamento – claro que 

não, claro que não tem diferença, nós somos iguais – é um discurso muito mais de 

afirmação do modelo do que um discurso crítico, eu enxergo com muita clareza. 

Não só na Magistratura, eu acho que isso claro, por que não na magistratura, porque na 

magistratura seria diferente, se o modelo cultural é o mesmo? A pessoa faz um concurso, 

e aí de repente o machismo com que ela foi criada a vida inteira desaparece porque você 

fez um concurso objetivo, teórico e jurídico, então não é uma porta milagrosa, que cura 

esse tipo de deformação. 

 

Roberto Fragale – E no ser, na prática cotidiana da magistratura, que tipo de diferença 

você, no seu discurso agora você identificou de uma forma muito clara – não desaparece 

o que vem lá de fora – ou seja, é diferente. Na prática cotidiana que tipo de diferença você 

identificaria? 

 

Andréa Pachá – No meu caso? 

 

Roberto Fragale – Em geral, trabalhando com a perspectiva de gênero mesmo, entre ser 

mulher magistrada e ser homem magistrado? 

 

Andréa Pachá – Ah sim, isso é uma coisa que não é dita, e nunca você vai ser desafiada, 

confrontada, tirando assim, é muito pouco possível que algum advogado externalize esse 

tipo de preconceito porque ele está ali despachando você é o juiz e ele é advogado, ou 
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com o promotor, quando você trabalha com um promotor que é homem e você é mulher, 

é muito pouco provável que isso seja escancarado. Mas o que eu acho mais perverso é a 

gente vivenciar a rádio corredor, nesse caso do machismo, eu acho que é da onde vem a 

revelação do machismo, no cafezinho, no café, nas piadas, porque claro é assim, é sempre 

a história da juíza que decide mal, ou a juíza que é mais grosseira e é mal comida, então 

essas coisas são muito ditas pelos corredores, isso nunca vai aparecer, nunca vai aparecer 

numa petição, nunca vai aparecer na hora que um advogado entra na sua sala para 

despachar, nem um desembargador, a gente não discute essas questões, essas questões de 

gênero na carreira são  muito pouco discutidas, muito pouco discutidas. 

 

Roberto Fragale – Enfim, eu não estava tentando imaginar o que poderia ser dito ou que 

tipo de circunstância, eu estou pensando na prática mesmo, o que você no cotidiano, do 

seu trabalho de magistrado identificaria, se é que possível identificar em termos de 

diferença numa atuação de ser magistrada e ser magistrado? To pensando no cotidiano 

mesmo, a forma como você olha o litígio...  

  

Andréa Pachá – Eu acho que tem um olhar diferente. Não tenho dúvida que tem um 

olhar diferente. Quando o olhar é feminino e a preocupação é feminina, eu acho, na Vara 

de Família isso é super nítido, assim, a tentativa de compreensão. Engraçado, eu não sei 

se isso é uma questão das mulheres que são juízas, mas eu percebo um movimento grande 

pelo menos das mulheres com quem eu convivo na justiça, uma tentativa de entender o 

conflito, tentar resolver o conflito sem mandar, sabe? Vamos tentar ver um caminho para 

o diálogo, vamos tentar ver se é possível pensar de outra forma. Eu acho que na 

abordagem e também na hora de uma audiência, principalmente, eu acho que é onde fica 

mais forte isso, não na hora do papel, o papel aceita tudo, muito mais difícil. Agora numa 

audiência, eu acho que a forma de conduzir a audiência é diferente. 

 

Roberto Fragale – Por exemplo. Uma juíza me disse uma vez numa entrevista que as 

mulheres ouvem diferente. 

 

Andréa Pachá – Veem diferente, ouvem diferente, eu acho que é natural. Mas como eu 

falei, não é o fato de ser mulher, eu sempre insisto nisso, porque não é o fato de ser mulher, 

é o fato de você estar preocupado com o olhar feminino, porque nem todas as mulheres 

são preocupadas com isso, às vezes repetem o modelo que é absolutamente masculino e 
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acha normal. Se você tem uma preocupação com a escuta feminina, com o olhar feminino, 

eu acho que é diferente sim. 

 

Roberto Fragale – Aproveitando esse gancho que você falou, ouvir em audiência, que 

na audiência é um espaço onde essa diferença pode se fazer mais presente, e você 

descreveu também pela sua experiência, que você investiu muito, tem um trabalho grande 

com conciliação, estava falando agora de mediação, provocação de novo, mas essas são 

práticas femininas? 

 

Andréa Pachá – Eu não consigo ter essa resposta. Não sei, não sei. Mas eu tenho visto, 

assim, nesses espaços, eu tenho visto muito mais trabalho de mulheres do que de homens. 

 

Roberto Fragale – Você considera que a pauta da mediação é uma pauta feminina... 

 

Andréa Pachá – A pauta da mediação, a pauta da conciliação, tem até presença de 

homem, mas majoritariamente esse espaço interessa as mulheres, eu acho. Eu acho, tenho 

esse dado assim, pelas reuniões que a gente fazia, de projetos de conciliação, eu não sei 

se tem como avaliar isso pelas inscrições no Prêmio Innovare de Práticas Colaborativas 

de Justiça, de Conciliação, a maioria desses projetos são projeto de mulheres. 

 

Roberto Fragale – E daqui para frente? 

 

Andréa Pachá – Eu? Daqui?  

 

Roberto Fragale – É. Qual é a perspectiva? 

 

Andréa Pachá – Eu agora estou esperando ir para o Tribunal de Justiça, que eu acho que 

para carreira é o que eu tenho de próximo projeto, mas a magistratura na minha vida não 

é a única atividade. Então eu estou aí produzindo uns textos para a publicação de mais 

um livro, estou tentando escrever um romance, uma personagem que busca o pai na época 

da ditadura, que é uma história da época da geração que eu pertenço, que é uma geração 

que cresceu no silêncio, eu acho que é uma história que eu preciso escrever, e é assim, eu 

tenho trabalhado, eu enxergo isso daqui como  uma forma de trabalhar muito privilegiada, 

muito, muito, muito, se eu for para o Tribunal vai ser ótimo, se eu não for vai ser ótimo 
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também. Eu acho que assim, escolher ser magistrado você tem a carreira como um dos 

espaços que você pode transitar. Mas fico no primeiro grau tranquilamente, se precisar 

ficar, não é assim, uma ambição pessoal ser desembargadora, eu acho que isso é um 

processo natural da carreira. 

 

Roberto Fragale – Nitidamente a gente percebe nos seus projetos você tem uma 

diversidade e um olhar que está, me desculpe a repetição, mas está olhando para fora, ou 

seja, você está construindo os seus projetos pensando para fora. E aí eu queria te 

perguntar, o que pensa a corporação da Andréa? Como é esse olhar da corporação para 

você? 

 

Andréa Pachá – O que eu tenho como objetivo no trabalho que eu faço aqui de juíza, de 

magistrada, de ouvidora, é sempre buscar espaço onde eu possa juntar esses olhares, o 

olhar para fora, o olhar para dentro. Eu acho que a ida para a Ouvidoria tem a ver com 

isso, que é um espaço onde eu posso ouvir o que tem do lado de fora, e criticamente 

trabalhar o que eu tenho dentro, porque eu também não sou juíza de ficar só decidindo o 

que está no processo, eu gosto de administração, eu gosto de me meter nos projetos, eu 

participo do Projeto de Justiça Itinerante, Justiça Cidadã, que é um projeto que a gente 

tem aqui que formam lideranças comunitárias, já há dez anos.  

Então hoje, o meu projeto como magistrada, enquanto eu sou titular dessa Vara e espero 

essa promoção, na Ouvidoria e já com autorização da nova administração é ampliar a 

escuta, eu vou começar a levar a Ouvidoria para esses projetos da Justiça Itinerante, o que 

eu percebi é que o que está chegando aqui não é nada que diz respeito a falta de acesso à 

justiça, e a Ouvidoria é para ser um canal entre o judiciário e a sociedade. Então a gente 

não está ouvindo a sociedade, eu não consigo saber o que a sociedade espera, quer, ou 

que caminho, qual a dúvida que ela tem, então eu vou levar a Ouvidoria para esses 

projetos da Justiça Itinerante. 

Então a gente vai fazer audiências públicas nas comunidades, pra trazer essa escuta de 

fora e poder pensar em projetos aqui, e assim super em off que ainda não foi divulgado, 

mas eu estou abrindo na Ouvidoria agora, na primeira semana de março, um canal de 

atendimento às mulheres, para processos que digam respeito violência de gênero, Lei 

Maria da Penha. Assim, porque não tem, não é uma substituição do 180, o 180 continua 

sendo denunciado lá, mas é um canal com uma pessoa  que está treinada na Ouvidoria 
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para escutar às mulheres que tem processos aqui que dizem respeito a violência de gênero, 

para fazer um atendimento especifico desse segmento. Esse é um projeto de mulher. 

(Risos) 

 

Ana Paula Sciammarella – Eu na verdade, eu queria só, não é nem perguntar, mas te 

pedir depois se a gente consegue recuperar essa trajetória desse trabalho que você disse 

que vocês fizeram com vídeo, eu até andei pesquisando algumas coisas nessa associação, 

eu pesquisei algumas coisas lá, agora eu vou procurar especificamente ... 

 

Andréa Pachá – Eu acho que tenho. Essa associação é uma associação muito americana, 

muito americana, e que tem um braço na África e na Ásia também. Então as questões são 

muito diferentes. E é engraçado que nós estamos do lado da Argentina, como o 

movimento feminista na Argentina, mesmo da magistratura é um movimentosuper 

organizado, no Brasil não tem isso. Essa associação de magistradas brasileiras, quase não 

se movimentam. 

Até tem a Desembargadora Shelma, de Mato Grosso.  Mato Grosso é o estado hoje que 

tem uma magistratura de gênero mais organizado. Não sei se você conhece a Amini(?) 

não sei se você já falou com ela, e a Shelma que começou com esse projeto de gênero. E 

a gente o tempo todo questionava – por que a gente não consegue organizar um 

movimento de gênero dentro da magistratura? E é difícil, porque eu acho que a cultura 

não é a cultura do feminino, é a cultura de afirmação do que a gente tem do poder, da 

verticalidade, então mesmo as mulheres não se sente segregadas neste ambiente, porque 

elas acabam reproduzindo o mesmo modelo masculino. 

 

Roberto Fragale – Elas se masculinizam? 

 

Andréa Pachá – É, é. 

 

Ana Paula Sciammarella – Você acha que a gente consegue entrevistar a Ellen? Eu to 

comendo pelas beiradas para tentar falar a Ellen? 

 

Andréa Pachá – Ellen Grace? Eu acho que sim. Ela está morando no Rio. 

 

Roberto Fragale – Ela está morando na Rui Barbosa. 
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Ana Paula Sciammarella – Eu entrevistei a Boris e ela disse – ela é minha vizinha. 

 

Andréa Pachá – Você sabe quem tem? Eu posso até passar o e-mail dela, eu só não tenho 

aqui, você tem meu e-mail, mande um e-mail, eu estou também sem o telefone dela, mas 

você sabe quem tem? O Marcos Flávio, eu não sei se você conhece!? 

 

Roberto Fragale –  Conheço sim. 

 

Andréa Pachá – Eu tenho o do Joaquim Falcão. 

 

Ana Paula Sciammarella – A gente agora quer tentar, você agora me falou disso, eu 

acho que agora mais a pena ir.. 

 

Andréa Pachá – A Ellen que me apresentou a essa associação porque ela foi é a 

fundadora dessa associação. Mas os movimentos aqui acabam sendo muito isolados, não 

tem movimento, acaba sendo.... 

 

Roberto Fragale – Eles são institucionalizados em torno de individualidades, no 

momento que a individualidade desaparece, a associação perde um pouco de seu sentido. 

 

Ana Paula Sciammarella – Agora no Censo do Judiciário é que tem uns dados de 

recortes de gênero, tem um “capitulozinho” dedicado exclusivamente ao gênero. 

 

Andréa Pachá – Mas não se enfrenta essa questão. 

 

Ana Paula Sciammarella – Mas só são dados quantitativos, assim... 

 

Andréa Pachá – Não se enfrenta essa questão. É impressionante. Ah, que bom que vocês 

estão pesquisando isso! Espero que tenha resultado. 

 

Roberto Fragale – Eu estou coordenando porque o meu olhar é masculino. 

(risos) 
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Ana Paula Sciammarella – Mas na verdade eu tenho 4 anos de doutorado pela frente, 

para pensar... 

 

Andréa Pachá – Você não tem mesmo o olhar masculino, de jeito nenhum. Alias o 

magistratura do Trabalho tem um olhar feminino, eu acho assim, pelo menos o que eu 

tenho de conhecimento, da atuação, eu acho que os juízes do trabalho têm um olhar muito 

mais feminino do que os juízes estaduais e federais, eu acho. 

 

Ana Paula Sciammarella – Numericamente, tem mais mulheres lá. 

 

Roberto Fragale – Tem.. Eu que tem a ver com [se referindo às juízas de segundo grau]... 

 

Andréa Pachá – Então, eu acho que é por isso. Tem a ver com critério objetivo... 

 

Roberto Fragale – Da circunstância, da antiguidade, da objetividade. 

 

Andréa Pachá – Essa do Pará foi impressionante!! 

 

Roberto Fragale – A primeira mulher Presidente de Tribunal no Brasil, é da década de 

70, no Pará. 

 

Andréa Pachá – Por isso. E é o que me contaram lá é isso. Os homens se desinteressaram 

pela carreira. 

 

Roberto Fragale – Mas na verdade esse argumento, o que tem de interessante nesse 

argumento é o que ele reproduz a crítica do Faria à discussão da feminização dos anos 

90. Quando a gente fala nos anos 90, de uma forma assim muito genérica, que 

feminização e juridização são dois fenômenos bons, importantes para o que está 

acontecendo na transformação da magistratura, o Faria vai e diz – É o contrário. É a prova 

que a magistratura se transformou em algo desinteressante e perdeu importância, porque 

antes quem ia para esse espaço de direito e eventualmente terminava na magistratura, 

agora está indo para Economia e para o Mercado Financeiro –.  

Ou seja, a leitura que ele faz é uma leitura altamente depreciativa do resultado, que está 

atrelado um pouco com a discussão que você levanta do Pará nos anos 70, de que você 
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não tem uma remuneração condizente, então eu vou fazer da magistratura renda 

complementar... 

 

Andréa Pachá – Isso é uma coisa que eu falo sempre: toda vez que a gente tem reunião, 

essa semana mesmo, não é possível que toda vez que junte na Justiça para falar da questão 

de gênero, a gente fala de violência doméstica. A pauta de gênero hoje é a pauta de 

violência doméstica, que é inacreditável, né? A nossa pauta feminina é a violência é 

inacreditável! 

 

Ana Paula Sciammarella – Que é a pauta das mulheres, que em tese, estão 

desassistidas…. 

 

Andréa Pachá – É inacreditável. A gente está muito longe da igualdade. 

 

Roberto Fragale – É porque essa leitura da pauta, ela é leitura feito de fora para dentro, 

não de dentro para fora, ou seja, quando é uma pauta feminina é uma pauta do que 

acontece lá fora que é eu que vou responder, e resolver com o mesmo olhar masculino. É 

essa a leitura que você está fazendo, não é? 

 

Andréa Pachá – É isso mesmo, isso mesmo. 

 

Ana Paula Sciammarella – Porque é um problema de mulher, mas das mulheres 

jurisdicionadas! 

 

Roberto Fragale – Mas de mulher, mas eu não sou mulher?! 

 

Andréa Pachá – Ou isso. É difícil. 

 

Roberto Fragale – Na verdade a leitura ela sai da questão de gênero, e é muito mais, não 

é da mulher lá de fora, é muito mais, eu não sou mulher. 

 

Andréa Pachá – Eu não sei se ... 

 

Roberto Fragale – Eu assexuada, eu sou juiz. 
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Andréa Pachá – Pode ser sim. Eu leio assim, o movimento feminista mudou demais. 

Hoje você tem outras questões que são completamente diferentes do que eram as questões 

feministas nos anos 70, nos anos 80, mas eu sempre tive um olhar do poder como um 

símbolo masculino. Eu acho que isso é uma coisa de formação mesmo. E aí quando você 

vê esse espaço do poder, a Rose Marie, o Leonardo tem o livro do Masculino e o 

Feminino, que hoje você vai falar dessas questões com as feministas que estão mais a 

frente das pesquisas, vocês vão achar, vão desqualificar isso tudo porque isso não existe; 

é coisa de maluco; você faz uma distinção dessa só para manter a mulher no lugar de 

submissa, de não sei o que, que são outras questões, mas eu sou uma mulher do século 

passado, então eu ajo do meu lugar e com as questões que eram questões importantes para 

a minha formação. 

E eu acho difícil, isso pode ser que me engano meu, mas eu tenho muita dificuldade de 

lidar com o confronto como solução, e a maioria das pessoas dizem – não, tem quer ter 

confronto porque senão não tem afirmação. Eu não sei, eu acho que tem um espaço de 

diálogo, que é um espaço muito interessante, especialmente quando a gente integra uma 

instituição e fala em nome da instituição. Você fica no fio ... Como o Chaplin que faz um 

trabalho supercrítico... em Hollywood, falando de Hollywood. Ele consegue ocupar um 

espaço que é um espaço que tem visibilidade, que é institucional, e que da repercussão 

para uma idéia, para uma transformação. É um espaço difícil de ocupar porque 

normalmente a gente fica com uma relação meio esquizofrênica: “o que eu estou fazendo 

aqui, se eu penso completamente diferente?”. Mas é assim. 

 

Roberto Fragale – Mas alguma coisa? Então super obrigado. 

 

Andréa Pachá – Se precisar de alguma coisa 
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Tânia Rangel - A gente começa com a senhora falando nome completo, filiação e 

nascimento. 

 

Andréa Pachá - Bom, sou Andréa Maciel Pachá, nasci dia 4 de janeiro de [19]64 e sou 

filha deMiguel Pachá e Léa Maciel Pachá. 

 

Tânia Rangel - E você inicia seus estudos em Direito onde? 

 

Andréa Pachá - Pela UERJ265. Sou graduada em Direito na UERJ e não trilheio caminho 

acadêmico, quer dizer, minha vida profissional é de uma época em que a academia 

jurídica ainda era muito incipiente, quase não se falava em pesquisa jurídica. Trabalhei 

como advogada logo nocomeço, me formei muito cedo, em [19]85, tinha 21 anos. 

Advoguei alguns anos e pouco tempo depois resolvi ter uma experiência fora do Direito, 

fui fazer um curso de roteiro cinematográfico e tive um grupo de roteiro. Foi nesse espaço 

que acabei tendo uma formação humana mais consistente, era um grupo orientado pelo 

Alcione Araújo, um filósofo, dramaturgo e escritor, e 12 pessoas. Nós nos reuníamos 

semanalmente na casa dele para ler os clássicos, os clássicos de teatro,de literatura, e isso 

acabou se ampliando, sociologia, filosofia, era um grupo muito eclético. E o cinema 

também acabou, porque foi na época do governo [Fernando] Collor [de Mello], quando a 

Embrafilme acabou, então ali era uma oficina de texto e fui trabalhar como produtora de 

teatro. Tive uma produtora, trabalhei com o Rubens Alves Corrêa, montei uns espetáculos 

de autoresnacionais, trabalhei com o Amir Haddad, com o Aderbal Freire-Filho. E essa 

experiência, quando resolvi voltar para o Direito eu já tinha casado, enfim, já estava com 

29 anos, quase 30. Não, com30 anos resolvi estudar… Porque pensei: “não, eu quero 
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assim alguma estabilidade”, a gente sabeque trabalhar com cultura no Brasil não é um 

caminho muito tranquilo e eu gostava muito da atividade jurídica. Então resolvi me 

preparar e fiz um concurso em [19]94, fui aprovada para a magistratura e para a defensoria 

e voltei ao Direito, mas com essa bagagem da literatura, da filosofia, do cinema, do teatro, 

que foi muito importante para minha carreira e para minha experiência, assim, 

profissional, como juíza, porque essa dificuldade eu consigo enxergar hoje, a formação é 

muito orientada, então é como se você não pudesse enxergar os outros saberes, quando 

os outros saberes integram essa raiz da humanidade que deveria ser a formação de 

qualquer profissional do Direito. Então fui ser juíza em [19]94, tomei posse e rodei pelo 

interior do estado do Rio [de Janeiro] muito tempo, até assumir uma Vara de Família em 

Petrópolis, onde fiquei 15 anos. Quando estava nessa Vara de Família eu fui para o 

Conselho Nacional de Justiça, passei dois anos lá, retornei e hoje sou juíza da 4ª Vara de 

Órfãos e Sucessões e ouvidora aqui do Tribunal do Rio [de Janeiro]. 

 

Marco Vannuchi - Posso voltar um pouquinho? 

 

Andréa Pachá - Pode. 

 

Marco Vannuchi - Seus pais faziam o quê? 

 

Andréa Pachá - Meu pai foi advogado, depois ele foi juiz de Tribunal de Alçada pelo 

quinto constitucional em [19]79… 

 

Marco Vannuchi - Aqui no Rio [de Janero]? 

 

Andréa Pachá - No Rio [de Janeiro] ele foi presidente do Tribunal de Justiça e quando 

fui para o Conselho ele já estava aposentado. E foi curioso, porque quando resolvi voltar 

ao Direito, fazer concurso, não contei para ninguém, porque ninguém imaginava que eu 

fosse retornar para o Direito. Fiz a prova da magistratura sem que ninguém soubesse. E 

ele me ligou porque uma amiga minha, que era juíza, foi ao gabinete dele avisar que eu 

tinha passado na primeira prova. “Mas você está fazendo concurso?” [risos]. Eu falei 

“Estou”, foi assim que ele soube, e foi muito, muito importante na minha formação, a 

trajetória dele, porque eu acho que eu sou, você cresce num ambiente que é jurídico, 

enfim, você assimila as questões da profissão, você se interessa, fica mais curioso, então 
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foi esse… 

 

Marco Vannuchi - Você sempre morou do Rio [de Janeiro]? Sua infância, 

adolescência… 

 

Andréa Pachá - Não, nasci em Petrópolis, vim para o Rio [de Janeiro] para fazer 

faculdade, fiquei aqui. Depois que casei voltei a morar em Petrópolis e hoje ainda moro 

em Petrópolis, trabalho no Rio [de Janeiro]. Eu fico na serra, na ponte aérea. 

 

Diego Werneck - E por que a opção pela magistratura? 

 

Andréa Pachá - Na época fiquei com muita dúvida se seria juíza ou defensora, porque 

tenho muito carinho pela carreira da defensoria e os dois concursos, os resultados de 

ambos os concursos, saíram na mesma semana. Na ocasião, a defensoria tinha uma 

estrutura muito precária de trabalho, então imaginei que seria impossível trabalhar em 

estrutura tão precária. O Judiciário também não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha 

fundo especial, o Tribunal não era autossustentável, mas era um lugar em que eu teria 

mais autonomia e mais facilidade para trabalhar, então fiz a opção pela 

magistratura. E acho até que por temperamento também, eu gosto, me sentia segura para 

decidir, não para julgar as pessoas, para isso até hoje não me sinto segura, eu acho não 

somos juízes para julgar ninguém, temos que decidir determinados conflitos, e eu me 

sentia muito segura para esse 

trabalho, achei que eu fosse ficar mais feliz nesse ambiente, já que o trabalho é onde a 

gente passa a maior parte da vida, tem que ser prazeroso. 

 

Tânia Rangel - E na magistratura, como foi a sua relação com os colegas, com a 

associação? 

 

Andréa Pachá - É, desde o início da magistratura, eu sempre participei do movimento 

associativo, a vida inteira… 

 

Tânia Rangel - Através de alguma associação específica? 

 

Andréa Pachá - Primeiro na Associação da Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, fui 
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secretária-geral da Associação, depois fui vice-presidente da Associação aqui do Rio [de 

Janeiro], depois fui vice-presidente da Associação de Magistrados Brasileiros… 

 

Tânia Rangel - Consegue lembrar a data? 

 

Andréa Pachá - Olha, na AMB266, se eu não me engano, foi 2005, fui vice-presidente da 

AMB. Aquino Rio [de Janeiro], 2003, fui vice-presidente da Associação, e 2000 ou 2001 

fui secretária-geral, apresidência era do hoje ministro Luis Felipe Salomão; depois fui 

vice-presidente do Peres, que era um desembargador, e quando fui para a AMB, eu já 

tinha ocupado o cargo de diretora de direitos humanos e assumi a vice-presidência de 

comunicação em 2003, com o Rodrigo Collaço na presidência. 2003, 2004 e 2005 foi o 

período… 

 

Tânia Rangel - Nesse período estava em tramitação no Congresso a emenda, o que viria 

a ser a emenda constitucional 45, a qual, entre muitas outras coisas, falava também do 

Conselho Nacional de Justiça. Qual era a visão da Associação? Existia uma diferença da 

visão da magistratura do Rio [de Janeiro] para a da nacional? 

 

Andréa Pachá - Olha, é engraçado… Na verdade, como o Rodrigo começou mais tarde 

na AMB, acho que foi em 2005, o Rodrigo tomou posse, antes eu era diretora de direitos 

humanos e na ocasião, quando se começou, foi no final da gestão do Cláudio Maciel, se 

criou, na Secretaria da Reforma do Judiciário, uma conversa para começar a avançar na 

reforma, que não avançava. Então tive uma experiência anterior a esse momento, quando 

eu acreditava sinceramente que seria desnecessária a criação de um órgão de controle do 

Poder Judiciário. Tenho artigos sobre isso, eu achava, com a experiência que eu tinha no 

Rio [de Janeiro], achava que os tribunais deveriam exercer o controle, respeitando as 

peculiaridades de cada um, a autonomia de cada um, e eu fantasiava também que era 

possível que esse controle fosse exercido de uma maneira adequada, eficiente e 

republicana. A experiência da… 

 

Tânia Rangel - Via Corregedoria? 
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Andréa Pachá - Via Corregedoria, via órgão especial, via pleno. Eu achava que era 

inadmissível a gente existir como um Poder, que de alguma forma controla as relações, e 

não conseguir exercer o próprio controle. Então isso é, talvez fosse muito mais um desejo 

do que uma constatação, mas na 

ocasião eu acreditava verdadeiramente nessa possibilidade e achava que um órgão 

externo poderia vulnerabilizar a independência do magistrado. Essa era uma preocupação 

muito grande, porque se imaginava que a pretensão era aniquilar a independência 

funcional da magistratura, reduzir a função do Judiciário como um Poder. Isso 

desestabilizaria a relação e os controles, os pesos e contrapesos. Então havia uma 

resistência muito marcada. Só que, nas reuniões na Associação, encontrávamos colegas 

de outros estados da federação que eram francamente favoráveis a um órgão de controle 

externo, especialmente em estados onde não havia qualquer tipo de controle, onde não 

havia qualquer possibilidade de observação dos princípios constitucionais e onde os 

juízes, especialmente os juízes de primeiro grau, eram muito vulneráveis, porque havia 

perseguição. Então, se o juiz não concordasse politicamente com a orientação do 

Tribunal, ele não era promovido, e isso era muito real. A questão remuneratória, cada 

estado tinha uma forma de remunerar. E nesse momento, quer dizer, logo depois, quando 

mudou a orientação e mudou a conversa, a forma de pactuar os dissensos, porque era isso 

o que a gente precisava fazer, o Joaquim Falcão sempre tinha uma afirmação que é muito 

real, que “não é um Judiciário, nós somos muitos Judiciários”. Como a gente conseguia 

sentar e pactuar esses dissensos todos, em torno de um projeto que reformasse todo o 

Poder? Porque o Poder aí já era nacional. Então, na época, eu já era vice-presidente da 

AMB, foi nessa transição, e fui integrar um grupo de trabalho, com o Sérgio Renault, na 

Secretaria de Reforma do Judiciário, e era uma conversa muito clara, da qual participaram 

defensoria pública, ministério… Fomos muito ouvidos e tentava-se ajustar: já que não é 

possível incluir todas as mudanças que todo mundo quer, que mudanças são possíveis 

incluir? Quais são os consensos que temos? E, nesse momento, surgiu a criação do 

Conselho. E a AMB, ainda assim, ficou contra a criação até o final, porque existia uma 

firme orientação das representações de que o Conselho não deveria ser criado com a 

participação de membros externos, e os membros externos eram os membros indicados 

pelo Senado, pela Câmara, pela OAB267 e pelo Ministério Público. Isso foi ao Supremo, 

a AMB ajuizou uma ADIN268, perdemos essa ADIN e o Supremo disse: “o Conselho é 
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constitucional”. A partir daí nossa posição foi contribuir e tentar, já que esse mecanismo 

existe e é constitucional, como vai ser a participação da magistratura no funcionamento 

desse órgão? E foi logo na implantação. E foi muito importante perceber que, logo no 

início, a adesão, especialmente da magistratura de primeiro grau, foi muito forte. Os juízes 

de primeiro grau gostaram da experiência daquele órgão, que dava efetividade a 

comandos que os tribunais locais não davam. Então toda a questão de votação para 

promoção, para remoção, o voto ser aberto, o voto ser fundamentado, criação de critérios 

objetivos para promoção e remoção, que sempre foi uma bandeira corporativa da 

magistratura, mas que não era… 

 

Tânia Rangel - Mas da magistratura de Primeira Instância. 

 

Andréa Pachá - De primeiro grau. Mas como veio com um apoio muito grande, acho 

que houve um momento rico, no qual a magistratura de primeiro grau levava uma 

demanda muito próxima à demanda da sociedade para o Conselho e tinha uma resposta 

muito positiva do Conselho. Essa foi uma questão. A outra foi o fim do nepotismo. Nós 

éramos orientados por pesquisas, porque a Associação é um órgão de classe. É claro que, 

se a maioria da magistratura decidisse que era a favor do nepotismo, a associação não 

advogaria contra a vontade da maioria dos seus associados, mas essa matéria também 

tinha um grupo, um percentual muito grande. Eu não me lembro o número agora, mas 

havia um percentual muito grande de magistrados contra a prática do nepotismo. E 

quando o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº 7, se não me engano, a 

AMB, e nesse momento eu havia assumido a presidência interina da AMB, porque o 

Rodrigo precisou se licenciar para um tratamento de saúde, eu na presidência interina fui 

responsável pela apresentação da Ação Declaratória de Constitucionalidade, para que o 

Supremo dissesse que a resolução que vedava o nepotismo era constitucional. A partir 

daí, o que se percebeu foi um desgaste muito grande entre a magistratura de primeiro grau 

e a magistratura de segundo grau, isso foi muito marcado. 

 

Tânia Rangel - E essas discussões aconteceram também dentro da AMB? 

Andréa Pachá - Também dentro da AMB, porque a AMB é integrada por magistrados 

de primeiro e de segundo grau. 

 

Tânia Rangel - Naquele momento quem acabava representando o interesse maior dos 
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desembargadores, de segundo grau, era o colégio de presidentes? 

 

Andréa Pachá - Tinha o colégio de presidentes, que representava, claro, as 

administrações, mas havia muitos desembargadores que integravam a Associação. E claro 

que a decisão peloajuizamento da ação foi uma decisão do conselho de representantes, 

não foi um voluntarismo, não foi pessoal. É porque se acreditava, republicanamente, 

claro, que é mais eficiente um trabalho impessoal, que respeita os princípios 

administrativos. Então esse foi um avanço, na minha visão, muito importante. E a 

magistratura da ocasião, como vocês podem constatar pela pesquisa que a professora 

Maria Tereza Sadek fez em 2005, era uma magistratura que queria muito se aproximar da 

sociedade. Assim, se consigo imaginar isso, era motivador, porque foi muito prazeroso 

trabalhar assim, foi rico trabalhar nesse processo, porque era uma demanda que dizia 

respeito não só à corporação, mas que tinha um desejo de legitimação. Imaginávamos que 

a legitimação do Judiciário viria pelo reconhecimento do trabalho que se faz na Justiça e 

pela proximidade dos desejos da sociedade e dos desejos da magistratura, que eram muito 

afins nesse momento. Então, foi o momento do Prêmio Innovare, um projeto que começou 

com a Fundação Getulio Vargas, com a Fundação Roberto Marinho e com a Vale do Rio 

Doce, eu participava desse momento também, porque era representante da AMB no 

projeto e foi tudo muito rico. E engraçado que, falando desse momento, olhando pelo 

retrovisor, parece que passaram décadas, e é uma história muito recente. Então se 

conseguiu, acho que a AMB, especialmente a magistratura de primeiro grau, conseguiu 

um avanço com a implantação do Conselho que não conseguiria se o Conselho não tivesse 

sido implantado. O primeiro pedido de… Era uma sindicância, não, não chegou a ser, era 

uma inspeção. O primeiro pedido de audiência pública para que o Conselho fosse ao 

estado fazer uma audiência pública não foi feito por quem estava incomodado com a 

Justiça ou queria mal à Justiça, foi feito por uma associação de magistrados local, que foi 

ao Conselho pedir que o Conselho fosse ao estado, porque eles precisavam de condições 

de trabalho. Então a demanda era… 

 

Tânia Rangel - Lembra qual estado? 

 

Andréa Pachá - Acho que era o estado do Maranhão. Foi a Associação dos Magistrados 
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do Maranhão, fez uma solicitação para que o CNJ269 determinasse ao Tribunal que desse 

condições de trabalho ao juiz de primeiro grau e ao servidor de primeiro grau. E na época 

foi feita uma inspeção lá no estado, com audiência pública, o ministro [Gilson Langaro] 

Dipp gerou um relatório riquíssimo, no final com algumas medidas que teriam que ser 

feitas. Então, acho que como todo órgão que começava, também o CNJ teve muitas 

dificuldades para entender qual o papel constitucional que ocupava. Uma coisa lá era 

muito diferente de todo o resto com que a gente está acostumado na Justiça, o acesso ao 

CNJ é ilimitado. Qualquer pessoa pode ir ao CNJ. E qualquer pedido pode virar um 

processo administrativo, pode-se transformar numa resolução ou numa representação. E 

creio que começou a incomodar e gerar algumas distorções do papel constitucional. Pois 

da mesma forma que chegavam demandas que eram macro, de gestão, de administração, 

de composição dos tribunais, de subsídio, de fixação de subsídios, de proibição de 

nepotismo, chegava também uma demanda que dizia respeito a um Tribunal pequeno que 

tinha uma briga para o uso do elevador. Então, uma briga para usar um elevador acabava 

tomando tempo do Conselho, que se reunia para dizer se podia usar elevador, se podia ter 

elevador privativo ou não, se podia ter carro oficial, como seria usada a frota… Quer 

dizer, coisas que, na minha opinião, são questões pequenas perto do que imagino que 

deva ser o papel do Conselho, acabaram tomando um tempo e um espaço que, de alguma 

forma, comprometeram a própria pauta do Conselho. Porque enquanto você fica afogado 

numa demanda de varejo, não consegue cuidar de uma orientação macro, que é o que se 

pretende com a criação de um órgão dessa natureza. Então… 

 

Marco Vannuchi - Posso interromper? 

 

Andréa Pachá - Pode. 

 

Marco Vannuchi - E como era o entendimento entre os conselheiros justamente acerca 

do campode atuação do CNJ nesse momento, esse campo que estava se definindo? Havia 

uma convergência, havia visões distintas…? 

 

Andréa Pachá - Dependendo da matéria, era muito marcado. Quem tinha experiência na 

vida pública tinha uma visão mais pragmática dessas coisas, e quem não tinha uma 
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experiência da vida pública tinha uma visão que às vezes transformava uma questão 

pequena num problema grande, que ocupava… Então é difícil, como a composição é 

muito heterogênea, e como não há nenhum comando para composição, essas pessoas se 

inscrevem. Agora alguns tribunais já criaram formas de concorrer, mas o fato é que você 

não pode imaginar que as pessoas cheguem ao Conselho sem ter um compromisso com 

um grupo ou que representem, de alguma forma, cognitivamente um grupo. Quer dizer, 

qual é a minha contribuição para o Conselho? Não vou para o Conselho por que é um 

cargo honorífico, não vou para lá porque é uma homenagem ser conselheira, acho que 

você vai para o Conselho para dar a sua contribuição. Então qual é a experiência que tem 

um juiz de primeiro grau? Conhece as questões do Judiciário no Brasil? Conhece a 

magistratura? Tem uma interlocução dos tribunais? É possível contribuir? Então você 

vem nesse papel. Se você não tem essa experiência ou essa visão e vai para o Conselho, 

ocupar um espaço de conselheiro, em nome próprio, acho que a contribuição fica muito 

reduzida. Da mesma forma, os representantes do Senado, da Câmara, a preocupação com 

a indicação de pessoas que conheçam o Judiciário e que possam contribuir para uma 

gestão mais eficiente. Penso que essa talvez venha a ser a discussão que tenhamos que 

enfrentar. 

 

Marco Vannuchi - De perfis dos conselheiros? 

 

Andréa Pachá - De perfis, porque você tem um Conselho e porque quinze pessoas, 

vindas de vários seguimentos, precisam ter algum motivo para serem conselheiras… 

 

Tânia Rangel - Uma pergunta em relação a isso: nas duas primeiras gestões, 

principalmente, a gente consegue ver na representação do Conselho, dos conselheiros, 

uma representação da própria federação brasileira, você vê pessoas do Nordeste, do Norte, 

do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim, você tem praticamente todas as regiões do 

país ali representadas de uma maneira mais ou menos similar, ou seja, você não tem um 

grupo muito forte de um determinado estado. Recentemente, esse equilíbrio, vamos assim 

dizer, federativo, na representação do Conselho não tem acontecido. É importante essa 

vinda de espaços geográficos diferentes do Brasil? Isso muda alguma coisa, ou não? 

 

Andréa Pachá - Acho que quanto mais múltiplo mais interessante. Mas acho que os 

nossos problemas decorrem menos da representação geográfica e mais do conhecimento 
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que se tenha do funcionamento da Justiça como um todo. Porque às vezes você pega um 

colega de Pernambuco que conhece profundamente o Brasil inteiro e você pega uma 

pessoa de São Paulo ou do Rio [de Janeiro] que não tem esse conhecimento. Então é 

difícil, enquanto tratarmos disso de forma pessoal, acho que vai ficar difícil imaginar um 

perfil. Não sei como é esse perfil. E a minha ida para o Conselho também foi um processo, 

não teve uma coisa, uma regra, um espaço formal, creio que o convite veio porque, como 

fui vice-presidente da AMB, e acabei assumindo a presidência no momento em que a 

pauta do nepotismo estava em discussão no Conselho, como eu havia participado no ano 

anterior de um encontro numa associação internacional de juízas e tinha levado a 

experiência da magistratura, de mulheres magistradas para esse espaço, e a ministra Ellen 

Gracie Northfleet assumiu a presidência, acho que o meu convite veio por esses motivos, 

porque acho que sim, tem uma questão… 

 

Tânia Rangel - O convite veio pela ministra Ellen? 

 

Andréa Pachá - Pela ministra Ellen, há uma questão de gênero, sim, porque acho, e 

quando a ministra Ellen era presidente, ela era a presidente e eu era a única mulher no 

Conselho, e quando ela  saiu fiquei sendo a única mulher num Conselho de 15 homens, 

quando a magistratura já tinha quase 40% de magistradas. Então essa é também uma 

distorção que precisamos enfrentar. Porque embora não se fale muito sobre feminismo 

nas carreiras públicas, especialmente no Judiciário, essa é uma questão importante que 

precisa ser enfrentada. Então fui, se a gente pode chamar de cota, mas acho que teve sim 

uma importância a questão do gênero. Porque assumi na época, no Conselho, a 

presidência da comissão que cuidava da conciliação, e esse trabalho da conciliação foi 

apresentado no encontro de magistrados, pois havia muitas juízas na condução do 

movimento pela conciliação. Então assumi a conciliação e acabei assumindo, no 

Conselho, a criação do Cadastro Nacional de Adoção. Se posso quantificar a importância 

do trabalho que fiz no Conselho, esse para mim foi o projeto mais importante que 

consegui construir, e foi muito difícil essa construção, porque trabalhar com juízes da 

Infância e da Juventude, tentar implementar… a tentativa de se criar um cadastro único 

já completava oito anos e os tribunais não conseguiam. 

 

Tânia Rangel - E essa tentativa de oito anos estava sendo concentrada ou coordenada 

por quem? 
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Andréa Pachá - Estava sendo coordenada pelo Ministério da Justiça primeiro, depois 

pelo Ministério… não, pelo Ministério dos Direitos Humanos, se não me engano, era uma 

coisa… 

 

Tânia Rangel - Secretaria de Direitos Humanos… 

 

Andréa Pachá - Secretaria de Direitos Humanos, é, a autoridade central, que era na época 

da adoção internacional. E não avançava, mas era claro que não avançava. Como sou da 

magistratura consigo entender as reações que ocorrem dentro desses espaços para 

assimilar um projeto que não é construído dentro do próprio espaço. Então, com esse 

conhecimento dos colegas da Infância e da Juventude do Brasil inteiro foi fácil, em seis 

meses criamos um cadastro para funcionar, com os dados mínimos, e isso facilitou muito. 

E é uma questão que não teria espaço na pauta da política judiciária nacional se não tivesse 

alguém cuidando da Infância e da Juventude, porque é um assunto ao qual não se dá 

importância. A questão dos números era muito importante, pois não existia, então isso foi 

um projetaço, você conseguir ter números do Judiciário, as estatísticas, a tecnologia de 

informação, todos esses projetos foram fundamentais. Mas essas pautas de consenso são 

pautas que não eram muito caras, então eu falei, é nesse espaço que vou trabalhar porque 

é o que sei fazer, conheço a maneira de executar esses projetos. E fiquei responsável pela 

criação do Cadastro Nacional de Adoção. 

 

Tânia Rangel - E nessa criação do Cadastro você conseguiu trazer também a sua 

experiência na magistratura dentro da área de Família também? 

 

Andréa Pachá - Com certeza. E foi muito legal, uma experiência muito legal. Fiquei 

responsável pela implantação das Varas de Violência contra a Mulher no Brasil, porque 

a lei Maria da Penha também estava no início, e o Conselho foi responsável pela 

recomendação e pela resolução orientando os tribunais para a implantação das Varas de 

Violência Doméstica. 

 

Tânia Rangel - Essa recomendação do Conselho no caso das Varas de Violência 

Doméstica, ela partiu de alguma demanda externa ou da própria percepção da 

magistratura? Sobre a necessidade dacriação dessas Varas… 
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Andréa Pachá - Acho que foi junto. Porque como se promulgou a Lei Maria da Penha, 

e como não havia nenhuma orientação de política judiciária para a implantação dessas 

Varas, se não houvesse uma orientação isso não teria acontecido. Então conseguimos, por 

meio do Ministério da Justiça, da Secretaria da Reforma do Judiciário, viabilizar 

financeiramente a implantação dessas Varas com convênios. Isso é uma coisa 

sensacional, você estar num órgão com capacidade de articular com outros entes e criar 

possibilidades reais de execução dos projetos, essa experiência para mim foi fantástica, 

eu adorei, porque eu já tinha trabalhado em administração antes, fui juíza auxiliar da 

Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, quando o Desembargador Paulo Gomes da Silva 

Filho era corregedor. E a gente trabalhar… na administração pública brincávamos que o 

ótimo é inimigo do bom para conseguir fazer coisas que parecem ter como orientação 

nãoserem feitas, a burocracia emperra. Então, quando cheguei ao Conselho e percebi que 

ali eu tinha um mecanismo de possibilidade de executar nacionalmente projetos, foi muito 

legal. 

 

Tânia Rangel - Como se deu essa aproximação com a Secretaria da Reforma do 

Judiciário? 

 

Andréa Pachá - Acho que isso começou lá atrás, na época da aprovação da emenda 

constitucional e foi uma… Pena, agora lamentavelmente acabou… 

 

Tânia Rangel - Foi extinta, é… 

 

Andréa Pachá - Fiquei muito triste, enfim, com essa extinção, porque foi uma Secretaria 

que teve um papel importantíssimo na… 

 

Tânia Rangel - De diálogo… 

 

Andréa Pachá - Ah, com certeza, com certeza. 

 

Diego Werneck - Em relação a esses projetos, por exemplo, implementação da Lei Maria 

da Penha, queria entender um pouco mais como era a dinâmica interna para mobilizar 

essa capacidade do Conselho para fazer um projeto como esse acontecer. Como é era a 
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relação, a Secretaria era importante como um apoio externo, mas como era a relação com 

a presidência? 

 

Andréa Pachá - Não, com o Conselho tive muita tranquilidade para tocar todos esses 

projetos. Eu levava ao Plenário, porque eu achava que nenhum desses projetos deveria 

ser um projeto autoral, nem do gabinete, então todo o trabalho que fiz, na conciliação, na 

Maria da Penha e no Cadastro de Adoção, foi lastreado pela aprovação do Plenário. Então 

eu levava ao Plenário do Conselho o projeto. 

 

Tânia Rangel - Mas ele aprovava o projeto? Porque todos acabaram no final virando 

resolução. 

 

Andréa Pachá - É, a resolução no final, mas eu levava, toda vez que eu começava um 

projeto o apresentava e contava com o aval do Conselho para… 

 

Tânia Rangel - E isso era nas reuniões administrativas ou no…  

 

Andréa Pachá - Não, eu levava isso para o Pleno mesmo. Mas assim, a construção do 

projeto eraexecutada… Porque não tínhamos quase estrutura administrativa nenhuma no 

Conselho. 

 

Tânia Rangel - Vamos voltar nesse tema daqui a pouco. 

 

Andréa Pachá - Então não tinha. Era difícil… O Cadastro Nacional de Adoção foi 

construído nomeu gabinete, com a Taísa, que era minha secretária, com um rapaz da 

informática e com cinco juízes do Brasil, que os tribunais liberavam para as reuniões, era 

uma reunião muito intensa de trabalho, mas era possível fazer, não foi… Era uma coisa 

simples, faltava sentar e fazer. Então vamos fazer. E como eu tinha o lastro do Plenário, 

eu queria acabar logo, porque a gente sabe que você tem um tempo ali limitado, estava 

há dois anos no Conselho e antes de sair do Conselho tive a preocupação de levar para o 

Plenário o projeto, especialmente do Cadastro Nacional de Adoção, e de institucionalizar 

esse projeto, senão ele se perderia. Se ficasse solto, se perderia. Então levei para o 

Plenário para alocar esse projeto na Corregedoria, pois a Corregedoria é um órgão 

permanente e teria estrutura administrativa para cuidar dele. 
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Marco Vannuchi - Mesmo com a sua saída? 

 

Andréa Pachá - Mesmo com a saída, porque isso… não é para ser autoral, então você 

tem que ter um projeto institucional. Se você sai, tem que ter continuidade. Esse 

movimento pela conciliação, que no começo era um movimento, depois foi ampliando, e 

agora já está… 

 

Tânia Rangel - Teve muita coisa da Presidência do Conselho, não é? É um projeto muito 

caro para a ministra Ellen… 

 

Andréa Pachá - Muita coisa, muita coisa. 

 

Diego Werneck - Nesse processo, além do Plenário, como era a relação com a 

presidência? 

 

Andréa Pachá - Esse da conciliação era um projeto que a presidência abraçou, assim, 

totalmente, totalmente. 

 

Diego Werneck - A ministra Ellen Gracie na época… 

 

Tânia Rangel - E por que a necessidade? A gente sabe que… 

 

Andréa Pachá - Porque na verdade… 

 

Tânia Rangel - Qual é a importância da conciliação para o Judiciário? 

 

Andréa Pachá – Quando começamos a trabalhar com números a gente percebeu que não 

era possível que um país, com o número de habitantes que temos, tivesse o número de 

processos que temos. Você tinha que começar a voltar, quer dizer, há outras esferas de 

composição dos conflitos fora do Judiciário. Você não precisa do Judiciário para resolver 

todos os conflitos. Então essa judicialização da vida trouxe um ônus para o Judiciário, 

que hoje fica numa sinuca, porque não acho que o acesso à Justiça seja representado pelo 

número de processos ajuizados, pelo contrário. Você hoje tem cem milhões de processos 
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e você continua com um problema crônico de acesso à Justiça. Então a gente não resolveu 

o problema do acesso, que continua grave, as pessoas continuam sem acesso à Justiça, e 

a Justiça explodiu, com esses números. Houve uma pesquisa, depois eu já tinha saído do 

Conselho, identificando os quatro maiores demandantes do Judiciário. Você imaginar que 

o Judiciário é monopolizado por quatro serviços é uma insanidade. Quatro serviços que 

poderiam trabalhar sem a interferência do Judiciário. A experiência nessa comissão de 

conciliação, tivemos uma experiência muito bacana também com o INSS270, e na época 

a gente conseguiu montar um grupo de trabalho que reunia a Procuradoria do INSS, a 

Advocacia-Geral da União, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, porque em alguns 

estados a Justiça Estadual julgava material previdenciária. Então conseguimos fazer um 

grupo de trabalho, para fazer uma execução invertida em que se mandava proposta 

quando a pessoa já… Eram matérias uniformizadas, não tinha sentido avolumar. E era 

uma coisa assim, cem mil processos se resolviam em uma semana. Então essas 

experiências são muito legais. E se você não tem um órgão como o CNJ, você não 

consegue fazer esse tipo de ação num Tribunal, porque você tem o problema do 

Procurador que não pode concordar com a proposta, a Advocacia-Geral da União que é 

obrigada a recorrer. Então foi muito rica essa experiência. Tentamos fazer isso com as 

empresas de telefonia sem sucesso, porque talvez fosse esse o espaço, o Conselho, e aí 

foi sem sucesso… 

 

Tânia Rangel - Como era o funcionamento disso? Ou seja, começava com uma ideia, 

com uma demanda, com um pedido? 

 

Andréa Pachá - É, você identificava a demanda e pensava, assim, de que forma a gente 

pode…FEBRABAN271, por exemplo, quais são as ações em que há confissão [de 

dívidas]. Na semana da conciliação, quando mobilizávamos o Judiciário inteiro, se 

chamava atenção e se apontava para determinadas formas de composição… O desejo era 

que os tribunais inserissem aquele modelo naturalmente, no cotidiano. 

 

Tânia Rangel - Então é identificada a demanda, montado o grupo de trabalho, feita uma 

discussão, e… 

 

                                                
270 Instituto Nacional e Seguro Social 
271 Federação Brasileira de Bancos	
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Andréa Pachá - De que maneira vamos trabalhar, quem são os atores que precisarão 

integrar essa mesa para conseguirmos avançar em algumas propostas… 

 

Tânia Rangel - E a identificação desses atores, se dava como? 

 

Andréa Pachá - Por exemplo, essa do INSS foi muito clara. Quem são as pessoas com 

as quais você precisa formar uma mesa para chegar a um acordo com relação a essa 

demanda? Então, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Previdência, a 

Procuradoria do INSS e o Judiciário, então você resolvia isso, assim. 

 

Tânia Rangel - E depois que isso era resolvido, voltava para o CNJ para se fazer uma 

resolução ounão havia necessidade? 

 

Andréa Pachá - Se resultasse em resolução, sim; se não resultasse em resolução, você 

executava o projeto e só apresentava o resultado. 

 

Tânia Rangel - E essa execução se daria através dos tribunais? Como era feita essa 

comunicação do CNJ com os tribunais? 

 

Andréa Pachá - A forma que encontrei para trabalhar foi a forma com que trabalhei em 

associação, com representações. Então, quando montei a primeira, a Semana de 

Conciliação, a primeira que coordenei, chamei um representante de cada Tribunal, porque 

aí você trabalha com multiplicadores. Eles eram responsáveis… 

 

Tânia Rangel - Só para saber, são os tribunais estaduais, federais, do trabalho… 

 

Andréa Pachá - Acho que sim, acho que sim. 

 

Tânia Rangel - E nas discussões, esse problema vinha à tona? 

 

Andréa Pachá - É, a experiência do Cadastro era muito simples porque não tinha custo. 

Era só digitar os dados, e todo mundo já tinha pelo menos um computador, se tinha era 

só inserir os dados. Agora, com relação à implantação das Varas de Violência, foram 

fundamentais os termos de cooperação que o Conselho assinou, porque a verba veio da 



 

  227 
 

Secretaria da Reforma do Judiciário, para estrutura. Era a Secretaria da Reforma do 

Judiciário, a Secretaria de Política para as Mulheres e, primeiramente, com a ministra 

Nilcéia Freire, que foi uma parceira. A mesma felicidade que tive de participar da 

construção daqueles consensos quando o ministro Marcio Thomaz Bastos e o Renault 

estavam na Secretaria da Reforma, a mesma sorte eu tive com a ministra Nilcéia Freire 

na Secretaria de Política para as Mulheres. Era uma conversa muito horizontal e a vontade 

de todo mundo era muito uniforme, então queríamos melhorar, construir as casas-abrigo, 

as estruturas em rede para o funcionamento adequado da lei. 

 

Tânia Rangel - E essa parte econômica na criação das Varas viria de que forma? 

 

Andréa Pachá - Havia verba da Secretaria da Reforma do Judiciário destinada a 

aprimoramento, enfim, havia uma verba do orçamento que era destinada à estrutura da 

criação desse atendimento às mulheres. E a gente se aproximava do Tribunal que tinha 

vontade de montar Vara ou de estruturar a Vara, e o Tribunal assinava diretamente o 

convênio com a Secretaria da Reforma do Judiciário. 

 

Tânia Rangel - E era fundo perdido ou não tem ideia? 

 

Andréa Pachá - Não tenho ideia, isso não me lembro. Mas era feito um convênio casado, 

da Secretaria com o Tribunal, porque o Conselho não tem verba para implantação desses 

projetos. 

 

Tânia Rangel - E o Conselho ficava como intermediário? 

 

Andréa Pachá - Sim, isso. Assinávamos os termos de cooperação, autorizando os 

tribunais ou sugerindo que os tribunais assinassem, então foi… Isso tudo é resultado das 

jornadas que fazíamos, com a participação dos juízes da Vara da Infância também. Foi 

no Conselho que se criou o Fórum Nacional de Violência Doméstica, a partir desses 

encontros que esse fórum foi criado. 

 

Tânia Rangel - E essas jornadas, elas aconteciam em Brasília ou eram espalhadas? 

 

Andréa Pachá - Em Brasília, todas em Brasília. 
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Tânia Rangel - Voltando um pouco à questão da estrutura do Conselho, gostaríamos que 

você nos relatasse como foi a estrutura, não só física, mas também administrativa do 

Conselho, no period em que você foi conselheira, do começo ao fim. Houve mudança, 

não houve, como era? 

 

Andréa Pachá - É, acho que participei de um momento de mudança mesmo, porque fui 

conselheira  de 2007 a 2009, foi o segundo mandato do CNJ. E quando tomei posse, todos 

os servidores, incluindo motoristas, ascensoristas, todos os servidores do Conselho se 

sentaram, nós tínhamos uma sala de plenária, que ficava no quarto andar do Supremo 

Tribunal Federal. Os gabinetes dividiam as assessorias, eram assessoras que davam 

suporte para todos os gabinetes, ninguém tinha um secretário, cada gabinete funcionava 

só com o conselheiro e com esse suporte. 

 

Tânia Rangel - E no gabinete, você era sozinha? 

 

Andréa Pachá - Sozinha, um gabinete sozinha, talvez… Eu, nessa questão de gênero, 

acabei tendo alguma vantagem. O gabinete que tinha o banheiro era meu, ninguém 

discutia, porque eu era a única mulher lá no Conselho. Então a assessoria era 

compartilhada e os servidores cabiam todos dentro da sala de sessão. O processo, assim, 

era extremamente precário, porque, engraçado que o Cadastro Nacional de Adoção eu 

ainda fiz com essa estrutura administrativa, que era quase zero, era muito precário mesmo. 

E depois, quando a ministra Ellen saiu, e assumiu o ministro Gilmar Mendes, aí sim ele 

fez uma reforma administrativa, para criar tudo, porque o Conselho não tinha nada, não 

tinha estrutura administrativa nenhuma. E então se criou uma estrutura administrativa um 

pouco maior, mas muito diferente da que existe hoje. Acho que hoje eu nem sei como 

funciona a estrutura. 

 

Tânia Rangel - Alguns conselheiros do CNJ, na sua gestão também, eram ministros, não 

só do Supremo, mas também do STJ272… 

 

Andréa Pachá - Eram, ministro João Oreste Dalazen, ministro Francisco César Asfor 
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Rocha, ministra Ellen e ministro Gilmar, depois o Dipp. 

 

Tânia Rangel - O corregedor e os desembargadores, eles também contavam com alguma 

ajuda do próprio Tribunal, ou seja, o corregedor utilizava os seus funcionários do STJ 

para ajudá-lo no trabalho da Corregedoria, às vezes utilizava a própria estrutura física do 

STJ que, óbvio, estava em Brasília, fica mais fácil, mas alguns desembargadores, aliás, 

alguns não, o desembargador de Segunda Instância também utilizava o pessoal do 

gabinete do próprio Tribunal, com quem ele trabalhava, para ajudá-lo ali no Conselho. A 

magistratura de Primeira Instância, a princípio, não tem 

assessoria, é o juiz e a Vara. Como isso foi para você? 

 

Andréa Pachá - Continuou igual, era o juiz e a Vara aqui e continuou o juiz e o Conselho 

lá. [risos] 

 

Tânia Rangel - E nesse momento, quando você assume como conselheira, você se desliga 

das funções do TJ273 ou… 

 

Andréa Pachá - É, fiquei afastada das minhas funções, o Tribunal autorizou o meu 

afastamento, e fiquei exclusivamente no Conselho Nacional de Justiça. 

 

Tânia Rangel - E você ficava em Brasília nesse período? 

 

Andréa Pachá - Eu ficava em Brasília. Eu ia para Brasília e… Naquela época, engraçado 

que quando comecei a criar as demandas dessas reuniões, dos cadastros, acabei passando 

mais tempo em Brasília do que habitualmente se passava, porque na época as pessoas iam 

a Brasília só para as reuniões do Plenário. E depois foi ficando impossível, porque o 

trabalho vai aparecendo e você tem que estar lá para fazer, então eu acabava ficando 

grande parte da semana em Brasília. 

 

Diego Werneck - Como é a experiência inicial como magistrada de Primeira Instância 

num Conselho em que você tem como pares desembargadores, ministros, isso fazia 

alguma diferença nadinâmica interna? 
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Andréa Pachá - Olha, vou falar do meu lugar: para mim nenhuma, para mim nenhuma. 

Assim, nunca tive, nunca me vi senão igual aos conselheiros que estavam ali. Acho que 

você está no Conselho, eu sou juíza na minha Vara, quando fui para o Conselho estava 

ali numa função de representação, o meu voto é o mesmo voto do ministro, é o mesmo 

voto do desembargador, e os embates que eu tinha eram embates muito claros, objetivos, 

nunca tive nenhuma dificuldade. E, aliás, nem na minha função de juíza, isso é uma 

questão de temperamento e de maneira de enxergar o lugar que a gente ocupa. Acho que 

você é magistrado, você não faz concurso para desembargador, você faz concurso para 

magistrado. E nessa função você tem a sua atividade. E sempre tive muita clareza e muita 

autonomia em pensar como penso, em fundamentar as minhas decisões como 

fundamento, nunca me senti pressionada por que um ministro ou um desembargador tinha 

uma orientação diferente da minha, absolutamente. E acho que essa forma de lidar com 

conflito é a forma que magistrado tem que lidar com conflito, se aprende, não tenho 

nenhuma dificuldade. 

 

Tânia Rangel - E estando no Conselho, como era a sua relação com os magistrados e 

desembargadores aqui no Rio [de Janeiro]: eles levavam até você alguma demanda para 

que você resolvesse via Conselho, ou pediam informações sobre o que que estava 

acontecendo? 

 

Andréa Pachá - Olha, como eu tinha a experiência da AMB, as demandas que chegavam 

lá não eram especificamente do Tribunal aqui do Rio [de Janeiro]. Aliás, o Tribunal aqui 

do Rio [de Janeiro] não demandava… acho que tem isso, acho que como não fui para o 

Conselho alavancada pelo Tribunal daqui, não foi um movimento político do Tribunal 

que me levou ao Conselho, eu tive ainda mais independência e mais autonomia. Então 

não havia esse tipo de abordagem ou de intervenção. Mas sempre fiz muito atendimento, 

sempre fui muito acessível a qualquer demanda que chegasse, porque as pessoas chegam 

lá e querem conversar, querem levar os seus problemas e querem, de alguma forma, te 

convencer de que a tese delas, essa ou aquela, está certa ou está errada. Mas, também 

nesse sentido, fiquei muito confortável. Algumas vezes votei, como sempre voto, porque 

acho que a gente tem que ter alguma coerência na vida, então não mudei de orientação 

porque deixei de ser juíza e fui ser conselheira, acho que é mais fácil quando escolhemos 

trabalhar com princípios, ficamos menos vulneráveis a esse tipo de pressão, porque 



 

  231 
 

quando você trabalha com princípios você tem seus princípios em qualquer lugar em que 

esteja. Então isso foi tranquilo… 

 

Tânia Rangel - Daqui? 

 

Andréa Pachá - Não, eu estava falando dos outros tribunais, os outros tribunais também, 

porque como tinha o canal da Associação, era comum que os outros tribunais 

buscassem… 

 

Tânia Rangel - Você já conhecia, também, não é? 

 

Andréa Pachá - Uma interlocução. 

 

Tânia Rangel - Na primeira gestão, o desembargador Marcus [Antônio de Souza] Faver, 

que foi presidente aqui do TJ do Rio [de Janeiro], ele foi também conselheiro, na primeira 

gestão. 

 

Andréa Pachá - Isso. 

 

Tânia Rangel - Quando você assume a segunda gestão, você entra em contato com ele 

para conhecer um pouco, enfim, a opinião dele, ou ele chega a entrar em contato com 

você para saber como é que estava se dando a continuidade? 

 

Andréa Pachá - Tenho uma relação com o desembargador Faver muito fraterna, e muito 

pessoal mesmo, temos um vínculo afetivo de muitos anos, ele foi amigo do meu pai a 

vida inteira, é amigo do meu pai, e quando estudei para a magistratura, o meu pai não 

acompanhou meu processo de formação, de estudo, mas o Marcus foi uma pessoa muito 

presente. Ele me orientava; dava aulas e, às vezes, saía da aula, ele dava aula de processo 

até dez e meia da noite, depois ele ia lá para casa auxiliar um grupo, pois a gente tinha 

um grupo de estudos, ele ia para lá e estudava com a gente até meia noite, uma hora. 

Então sempre tive uma proximidade muito grande com ele. Mas também não foi por meio 

do Marcus que cheguei ao Conselho. Então sempre tivemos conversas muito claras sobre 

essas questões de gestão, de administração, mas nunca uma troca dessa experiência do 

Conselho. Ele me falou algumas coisas quando fui para lá, me orientou, falou como era a 
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vida lá, mas não houve uma conversa de continuidade, sempre tivemos uma conversa 

muito objetiva, tanto com relação às questões da administração quanto da vida pessoal. 

 

Tânia Rangel - E você chegou, nesse período em que foi conselheira, a ter alguma 

proximidade maior com algum conselheiro, naquele momento? Com quem talvez 

houvesse um diálogo maior… 

 

Andréa Pachá - Esse nosso Conselho, esse segundo mandato era um grupo muito 

fraterno, tínhamos um relacionamento muito gostoso, era agradável o convívio. Eu 

conhecia o Técio [Lins e Silva], o Joaquim [de Arruda Falcão Neto], e não conhecia mais 

ninguém, eu não era próxima de ninguém, mas tínhamos um relacionamento muito 

fraterno. E como todo mundo ia para Brasília de estrangeiro, não é, porque você vai ficar 

temporariamente em Brasília, a gente acabava, até brincávamos que tinha dias que aquele 

Conselho parecia até um filme do Buñuel sabe, O Anjo Exterminador, em que você entra 

e não consegue ir embora, pois chegávamos lá às nove horas da manhã e onze horas da 

noite ainda estávamos no Conselho. Eu falava: “gente, não aguento mais ver vocês”, 

porque é o tempo todo. 

 

Tânia Rangel - É, todos ficavam no mesmo hotel, então era… 

 

Andréa Pachá - É, é. Então tínhamos um convívio muito próximo, fiquei muito próxima 

do Antônio Umberto de Souza Júnior, do Mairan Maia, do Felipe Locke Cavalcanti, nós 

tínhamos mais ou menos a mesma idade, éramos contemporâneos nas funções, o José 

Adonis Callou de Araújo Sá… Então foi uma experiência muito rica, foi muito legal. 

 

Tânia Rangel - E depois que saiu do Conselho, de alguma maneira continua esse contato? 

 

Andréa Pachá - Eu tenho menos contato, a gente se fala às vezes, tenho mais contato 

com o Joaquim, porque está aqui no Rio de Janeiro, com a turma no CNJ sempre que nos 

encontramos é muito próximo, mas a gente não tem um contato permanente. Marco 

Vannuchi - O tempo em que você esteve no CNJ, você via uma preocupação, de 

legitimação do CNJ frente ao Judiciário e frente à sociedade na escolha das pautas, ou 

isso já estava dado? 
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Andréa Pachá - Não, acho que essa era uma guerra que tínhamos nas reuniões 

administrativas. Era tentar criar uma pauta que fortalecesse o Conselho, porque o 

Conselho era muito jovem. Então não era para criar uma pauta de confronto, mas uma 

pauta que legitimasse. Isso era discutido, havia pessoas que tinham uma orientação, que 

achavam que tínhamos que cuidar mais de gestão, de celeridade, da questão 

administrativa. Havia outras, outros conselheiros, que achavam que a orientação deveria 

ser de maior rigor na fiscalização, na disciplina, na punição. E, afinal, acho que a gente 

conseguia ficar no meio do caminho, porque era importante que o Conselho também 

mostrasse a função de fiscalização, porque isso foi outro dado novo, os processos 

disciplinares começavam em alguns tribunais e não terminavam, e hoje vejo muito 

tribunais se ressentindo que os processos começam lá e também não terminam no 

Conselho, o que é um problema grave. Acho que o Conselho vai precisar fazer uma 

autocrítica para começar a cumprir as metas que ele estabelece para os outros: de tempo 

razoável de duração do processo, de uma pauta mais clara, de informações mais claras, 

porque você não pode exercer o comando de um lugar e o próprio lugar ter uma atuação 

diferente da que você orienta. Então acho que isso é um processo natural. Espero que a 

gente consiga fazer esses ajustes, porque ainda vejo o Conselho como muito necessário, 

acho que estamos longe do ideal no funcionamento de um órgão dessa natureza. Esse 

órgão é muito importante, acho que pode ser um órgão de legitimação social, assim, 

fundamental, mas ele precisa se fazer mais permeável, acho que precisamos avançar, não 

dá para estagnar. 

 

Tânia Rangel - E você consegue ver, nessa questão da definição da pauta, como chegou 

a dizer, um pessoal mais preocupado com gestão e outro mais preocupado com a função 

de Corregedoria, da punição, da disciplina. Eram sempre os mesmos conselheiros que 

defendiam cada assunto ou dependia da situação? 

 

Andréa Pachá - Dependia da situação, dependia da pauta. Mas essa questão da pauta 

acho que ainda hoje é uma questão difícil, porque é isso, você não pode imaginar que essa 

pauta venha naturalmente da demanda, que é aberta e para qualquer cidadão. 

 

Tânia Rangel - E quem filtrava essa pauta? 

 

Andréa Pachá - Pois é, essa pauta é concentrada na presidência, mas é importante que 
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haja outras esferas de formatação dessa pauta, como as reuniões administrativas… A 

gente fazia reunião administrativa sempre, não sei se isso ainda continua, mas não havia 

uma semana em que houvesse uma reunião do plenário sem uma reunião administrativa 

anterior. Porque é fundamental, até para você ouvir, pois tem coisas que às vezes te 

surpreendem no plenário, e se você conversa antes, tem tempo de refletir, de pensar, de 

criar alternativas. Então era importante a realização dessas reuniões. 

 

Tânia Rangel - Você pega duas presidências, não é? A ministra Ellen e o ministro 

Gilmar. Houve mudança de atitude, ou de prioridades das pautas, entre uma presidência 

e outra? 

 

Andréa Pachá - Acho que sim, houve uma mudança muito grande, muito grande. A 

ministra Ellen tinha uma administração muito clara, tinha interesse em ajustar a 

tecnologia, porque parece que esse ainda é um problema que persiste, tinha uma forma 

suave de liderar o Conselho, na presidência, e de construir pautas que fossem positivas, 

de legitimação. Ela também imaginava que, pela visibilidade positiva, era uma forma de 

legitimação… 

 

Tânia Rangel - Legitimação em relação a quê? À sociedade? À magistratura? 

 

Andréa Pachá - À magistratura e à sociedade. Havia uma preocupação em não ser tão 

corporativo a ponto de comprometer a eficiência. Então teve a questão dos subsídios, que 

foi muito discutida na gestão dela. Isso começou com o ministro Jobim e depois continuou 

na gestão da ministra Ellen. Mas quando o ministro Gilmar assumiu a presidência, acho 

que foi um momento de maior visibilidade do Conselho, porque acho que ele enxergou 

no Conselho um espaço muito claro de afirmação do Judiciário. Se você procurar as 

pautas da imprensa dos dois anos em que o ministro Gilmar ficou no Conselho, era muito 

forte a visibilidade positiva do Judiciário na proposição de ações, na questão prisional, 

que era uma pauta que não tinha chegado ao Conselho e que era tão invisível quanto a 

adoção, mas que ganhou um patamar de discussão que não ganharia se não tivesse sido 

eleita como uma pauta, dos mutirões carcerários. E ele trabalhou também com a 

resistência a essas ações, pois havia alguns estados revoltados, como se estivessem 

colocando todos os bandidos na rua, enfim, era uma questão muito importante que alguém 

enfrentasse. Houve uma outra pauta que também foi levantada pelo Conselho, a questão 
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das escutas telefônicas, que, na época, era um descontrole, e o Conselho regulamentou 

essa atuação. Acho que é um espaço que o Judiciário pode ocupar, muito proativamente, 

se houve interesse em dar ao Conselho o tamanho que merece e o tamanho constitucional 

que ele tem. 

 

Tânia Rangel – […] Em alguns momentos, as decisões tomadas pelo CNJ acabam 

chegando ao Supremo Tribunal Federal, como você mesma expôs, a questão da resolução 

do nepotismo, que entra via um controle concentrado, da ADC [Ação Direta de 

Constitucionalidade], seja às vezes via mandado de segurança. Acredito que na sua gestão 

também havia um problema sério que, até hoje, não se resolveu, o dos cartórios, [riso] 

que é individual… 

 

Andréa Pachá - Pois é, isso virou, na minha gestão, uma disfunção do Conselho, pois a 

única forma de controle que você tem das decisões do CNJ é o mandado de segurança ao 

Supremo, você não tem controle difuso das decisões do CNJ. E todas essas questões 

individuais, que diziam respeito a cartórios extrajudiciais, iam parar no Conselho 

Nacional de Justiça. E você quase criava um foro privilegiado para os notários e para os 

registradores, que iam direto ao Supremo sem nenhum trâmite. E não é para ser uma 

questão individual, a questão dos cartórios extrajudiciais precisa ser enfrentada 

nacionalmente, pois isso não é um problema de um ou outro estado, embora alguns 

estados tenham mais problemas que outros. Há estados que nunca fizeram concurso 

public para notário e registrador, há estados em que mesmo depois da Constituição o 

governador nomeou vários titulares de cartório, sendo que o controle dessas decisões era 

feito difusamente pelos tribunais locais e as coisas ficavam… E a gente não sabia disso. 

Acho que até como panorama, foi importante que isso parasse lá, mas parasse no 

Conselho para que o Conselho tomasse uma decisão, aí sim, de gestão. Porque, quando 

começou a judicialização desses processos e os recursos chegaram ao Supremo, isso criou 

uma disfuncionalidade para o Conselho. O Conselho não é, você não imagina que se tenha 

criado um órgão constitucional, com uma reforma dolorosa e difícil, que precisou de 

muito tempo e de muitas pactuações, para resolver se um cartório de uma cidade do 

interior pode ter um titular ou um substituto, não é possível isso. E acho que precisamos 

discutir e reorientar essa atuação do Conselho, acho que não é por aí. Se tiver que ter 

alguma medida nacional, como é que vai ser? Todo mundo tem que fazer concurso, os 

cartórios que estão em irregularidade têm que ser declarados vagos? Ok. Agora, levar isso 



 

  236 
 

direto para o Supremo é, na minha visão, é uma distorção, não é esse modelo. 

 

Tânia Rangel - E quando se levava, quem fazia essa comunicação com o Supremo? Ou 

seja, se era um mandado de segurança contra uma decisão… 

 

Andréa Pachá - Quem respondia pelas decisões, porque a decisão do plenário é que vai 

para o Supremo, quem respondia era a presidência. As informações dos mandados de 

segurança… 

 

Tânia Rangel - Mas a presidência entrava em contato com alguns conselheiros ou não? 

Ou já fazia isso direto? Porque a presidência, é curioso, o próprio presidente é ministro 

do Supremo… 

 

Andréa Pachá - Não, porque é uma decisão do plenário… É, mas não o relator. Mas é 

uma decisão do plenário, então quem faz essa defesa é a presidência, porque não é uma 

decisão individual, não estou ali defendendo a minha tese, não há interesse em defender 

a tese. Então é uma decisão do plenário e quem presta as informações… 

 

Tânia Rangel - E o presidente do CNJ, que também sempre acabou entrando por 

emendaconstitucional. 

 

Andréa Pachá - Isso, é. 

 

Tânia Rangel - O presidente do CNJ também é presidente do Supremo. Ele chegava a 

dar um feedback para o Conselho do que estava se discutindo, ou de algumas dúvidas, 

algumas questões que pudessem surgir no Supremo ou não? 

 

Andréa Pachá - Fui conselheira logo no começo. Então essa questão não era, ainda, uma 

questão que causasse muitos problemas, mas ao longo do tempo isso foi se ampliando. A 

quantidade de mandados de segurança… 

 

Tânia Rangel - É, acho que as maiores demandas foram as questões dos cartórios, depois 

provas de concurso. 
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Andréa Pachá - Pois é, então você transformava… 

 

Tânia Rangel - E aí se a pessoa passa ou não passa na prova, entra com mandado de 

segurança. 

 

Andréa Pachá - Exatamente, exatamente. Então essas coisas… mas assim, logo no 

começo, o Supremo legitimou todas as decisões do Conselho. Pelo menos as decisões 

principiológicas, as decisões de afirmação de funcionamento claro, objetivo, impessoal, 

republicano, todas essas decisões foram legitimadas pelo Supremo. Porque foi o Supremo 

que disse que o Conselho era constitucional, ele teve a possibilidade de dizer que não era, 

e aí não se instalaria o CNJ. Então, é claro que o interesse é prestigiar um órgão que tem 

essa característica, que seja dessa natureza. O que acho fundamental é que o Conselho 

descubra qual é o papel que tem nesse controle. Agora, já tem dez anos… Já deu para ver 

um pouco de tudo, para passar por algumas experiências, umas macro, outras de varejo. 

Depois desse caldo todo, que Conselho a gente quer para esse país? Que Conselho que 

pode atender à necessidade, tanto do funcionamento independente do Judiciário quanto 

da sociedade, para garantir a essa sociedade um processo rápido, um processo eficiente, 

a efetivação das demandas… Marco Vannuchi - Você vê uma crise de identidade no CNJ 

hoje? 

 

Andréa Pachá - Acho que sim, acho que há uma crise de identidade, como em todo órgão 

que, depois desse período… Foram muitas transformações simultâneas no país, hoje a 

sensação que tenho é que, tanto individualmente quanto institucionalmente, quem não 

está numa crise de identidade está mal informado, porque a gente está passando por 

transformações muito violentas e muito permanentes. Então é natural que a gente viva 

essa instabilidade e quem trabalha com Direito tem mais dificuldade, porque temos uma 

formação… Brinco quando vou dar aulas para os meus alunos, eu falo: “olha aquele 

mundo do Caio e Tício acabou, não têm mais Caio e Tício, não tem mais um processo de 

Caio e Tício, que as coisas no final terminam em paz, que a norma é dita, é cumprida e 

que não tem conflito”, não, acho que o conflito hoje faz parte e nos constitui. Então como 

dizemos, o Direito no meio de tanta instabilidade, como você imagina um órgão de 

controle e de gestão, que atenda a uma demanda, que não quer menos Direito, quer mais 

Direito. Então estamos trabalhando com uma demanda que só aumenta, com uma gritaria 

que só aumenta, quem nunca teve acesso agora tem, e quer, e grita. Então é muito rico 
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isso, é muito legal você perceber que é possível trabalhar nesse universo, mas é um 

desafio, até geracional, para a formação de… Eu estou com 52 anos e há pessoas mais 

velhas trabalhando no Direito, é uma questão de linguagem, tem horas em que me sinto 

meio estrangeira para assimilar tanta transformação. 

 

Tânia Rangel - E como era a relação dos conselheiros com a Corregedoria do CNJ? 

Você, quando começa… 

 

Andréa Pachá - Peguei dois corregedores lá, trabalhei com o ministro César Asfor e com 

o ministro Dipp. E foi muito tranquilo, o ministro César estava começando, ele fez uma 

tentativa de mapear os cartórios extrajudiciais, aliás, ele mapeou esses cartórios, mas fez 

só um trabalho que era para mostrar onde é que estava, onde tinha cartório vago, onde 

não tinha cartório vago, no Brasil inteiro, foi um trabalho muito legal que nunca tinha 

sido feito. E o ministro Dipp teve um trabalho mais descentralizado, ele foi aos estados, 

fez as inspeções, sofreu muita dificuldade, muita resistência e, na época, conversamos 

muito sobre isso, que não precisava, em alguns casos, entrar violentamente nos lugares, 

e às vezes você tem a sensação… 

 

Tânia Rangel - Isso chegou a acontecer em algum lugar? Alguma reclamação quanto a 

isso? 

 

Andréa Pachá - Não, não chegava, mas assim, o problema não é como se chega, é como 

se percebe a chegada. Então entre uma ação, entre o que você fala e o outro escuta, existe 

um universo no meio. Então havia muita reclamação. 

 

Tânia Rangel - E essa reclamação vinha de quem? 

 

Andréa Pachá - Dos tribunais, especialmente dos tribunais. Ele falou: “mas não estou 

fazendo nada”. Era uma coisa muito clara, que o que se… 

 

Tânia Rangel - E a reclamação chegava para quem? 

 

Andréa Pachá - Chegava para todos os conselheiros e chegava para ele também, por que 

o ministro Dipp sempre foi um ministro muito querido dos tribunais, ele era uma pessoa 
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muito acessível, então chegava muita reclamação… 

 

Tânia Rangel - E essas discussões aconteciam também na reunião administrativa? 

 

Andréa Pachá - Também, porque tinha uma coisa, que era uma resistência normal, claro, 

é muito desagradável você estar no seu ambiente de trabalho e chegar alguém de fora, 

isso você tem que fazer com muito cuidado, porque depois o Conselho sai daquela 

comarca, ou daquela serventia, e a pessoa que está ali acha que não, está tudo um caos… 

Sabe? É muito sutil esse tipo de intervenção. E a estrutura dos tribunais estaduais sempre 

foi muito diferente da estrutura dos tribunais federais, então, quando comecei a minha… 

 

Tânia Rangel - Dá um exemplo para a gente… 

 

Andréa Pachá - Quando comecei a minha carreira, por exemplo, fui trabalhar em 

Cordeiro. Eu chegava em Cordeiro, não tinha ninguém, era eu sozinha, então tinha que 

coordenar tudo, aquela comarca não tinha uma orientação, eu não tinha a quem me 

reportar. A estrutura federal tem o Conselho da Justiça Federal, os modelos, inclusive, de 

móveis, de local… Essa parte de funcionamento e estrutura, na Justiça Estadual, sempre 

foi feita, cada um fazia de uma forma e cada estado, até hoje, faz de uma forma diferente. 

Então essa uniformização, essa verticalização e essa imposição são coisas que se têm que 

fazer delicadamente. Você pode levar as pessoas à compreensão de que é mais eficiente 

um modelo que seja parecido, que as coisas funcionem regularmente. Mas você tem que 

contar com resistência, é natural. Então entender isso e… 

 

Tânia Rangel - Essas inspeções que o ministro Dipp fazia, além dele próprio, havia uma 

comitiva, que eram pessoas… 

 

Andréa Pachá - Juízes auxiliares. 

 

Tânia Rangel - Juízes auxiliares, com conhecimentos em áreas específicas, então um 

cuidava da parte da tecnologia, o outro da parte contábil… 

 

Andréa Pachá - Fiscalização, tinha… 
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Tânia Rangel - O outro da parte de processos, de administração de processos, o outro a 

questão pessoal e tudo… Desde o princípio os conselheiros foram informados disso e 

concordaram com isso ou isso foi… 

 

Andréa Pachá - Não tenho essa lembrança, mas me lembro das reclamações, 

especialmente porque em muitos casos chegavam juízes auxiliares para inspecionar 

tribunais e isso causou um mal-estar, um incômodo… 

 

Tânia Rangel - E como viam pela questão da hierarquia? 

 

Andréa Pachá - É, da hierarquia, da verticalidade, da desnecessidade, sabe… como se 

estivessem sendo tratados como… “Espera aí, a gente está aqui trabalhando, não tem 

bandido, a gente não está fazendo nada errado, o que está acontecendo?”. Então acho que 

esses ruídos de comunicação, às vezes, quando tratamos de gestão, de uniformização, 

acabam fazendo mais mal do que um commando muito duro, porque é intenção, “Qual é 

a sua? Por que está fazendo isso?”. Então é dificuldade de conversar, para mim era visível, 

sabe. Mas essa experiência foi já no finalzinho, não era uma prática que existia, então 

acho que talvez você tenha uma informação mais profunda desse momento, dessas 

fiscalizações, foi a partir do… 

 

Tânia Rangel - Do terceiro. 

 

Andréa Pachá - É, do terceiro mandato. 

 

Diego Werneck - Deixe eu voltar num ponto. Como a senhora mencionou, a questão da 

composição era um ponto delicado na discussão sobre a constitucionalidade e o desenho 

ideal do Conselho. Mas, uma vez que a senhora estava no Conselho, mudou de alguma 

forma a percepção? Tanto do seu ponto de vista quanto dos outros conselheiros, que eram 

oriundos da magistratura, como era a relação com os membros que não eram da 

magistratura? 

 

Andréa Pachá - A experiência que tive foi muito tranquila e muito feliz, porque também 

tive asorte de o Joaquim Falcão, que foi indicado pelo Senado… Embora ele não fosse da 

comunidade jurídica, ele é um sociólogo respeitado, todo mundo o conhecia de livros e 
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por sua participação tanto na AMB quanto no Innovare, e todos o respeitam muito e 

sabem qual é o perfil dele para pensar os Judiciários do país, então foi muito tranquila. E 

da Câmara, na verdade, demorou para a indicação sair, foi o Marcelo Nobre, mas já foi 

bem… peguei um ano, quase, do conselheiro Marcelo, depois ele continuou e foi 

reconduzido. Mas foram essas duas pessoas. Dos advogados era o Técio, um advogado 

aqui do Rio [de Janeiro] também muito respeitado, todo mundo o conhecia, e o Paulo 

Lobo já estava no Conselho. Paulo Lobo já tinha sido reconduzido, tinha integrado a 

primeira gestão. O que acontecia, muitas vezes, e isso eu consegui, dentro do possível, 

fazer tanto com os membros de fora quanto com os membros da Justiça Federal, era fazer 

uma radiografia do que é a Justiça Estadual, porque isso é uma distorção que também 

aparece muito forte no Conselho. Você tem dois representantes da Justiça Estadual, um 

juiz e um desembargador, e um Promotor estadual. Todo o resto do Conselho é formado 

por membros da Justiça Federal. Então, quando falamos de promoção, de remoção, 

especialmente do funcionamento interno dos tribunais, muitas vezes havia dificuldade até 

de compreensão, porque como é tudo muito uniforme nessas outras estruturas, e cada 

estado tem um desenho, você tem uma carreira… há estados que têm juiz substituto, juiz 

de primeira entrância, de segunda, de terceira, há outros estados que não têm nenhuma 

distinção, só juiz substituto e juiz de entrância especial. Então, até para entender isso, às 

vezes havia decisões que a princípio sairiam equivocadas por falta de compreensão desse 

funcionamento… dava muito trabalho. Se você tivesse uma composição mais 

homogênea… E outra coisa é que a magistratura estadual, numericamente, é 

infinitamente maior do que a magistratura federal, e o número de processos na Justiça 

Estadual é infinitamente maior do que os números da Justiça Federal. Então, o que se 

imaginava? Que seria mais importante ter integrantes da Justiça Estadual, para esse 

Conselho ser mais uniforme, mais homogêneo e atender de forma melhor o Judiciário. 

Acho que é deficiente, falta informação. E mesmo na magistratura estadual, dependendo 

da composição, você às vezes pega um integrante do Judiciário de um determinado estado 

que não tem acesso à informação de outro estado, que não sabe como funciona. 

 

Tânia Rangel - E na magistratura estadual, na primeira e na segunda gestão sempre 

houve, da Primeira e da Segunda Instâncias, a representação de Rio [de Janeiro] e São 

Paulo, de maneira inversa. 

 

Andréa Pachá - É, foram o Cláudio [Luiz Bueno de Godoy] e o [Marcus] Faver, e depois 
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fomos eu e o desembargador Rui Stoco, que era de São Paulo. 

 

Tânia Rangel - Uma pergunta: constitucionalmente, aos tribunais é garantida autonomia 

administrativa e financeira. Eu queria falar um pouco da relação do CNJ com essa 

autonomia administrativa e financeira dos tribunais. Primeiro a financeira. Sabemos que 

no âmbito da Justiça Federal é tranquilo, porque você tem o orçamento da própria União, 

que distribui para os tribunais. Na Justiça Estadual isso muda um pouco. Porque depende 

muito da própria solvência econômica, da própria capacidade econômica do Tribunal, do 

Estado, em primeiro lugar, para depois chegar ao Tribunal. A sua experiência do Tribunal 

de Justiça do Rio [de Janeiro], que dentre os Tribunais de Justiça de todos os estados, é o 

que melhor se situa economicamente, pois é o único que tem realmente uma receita 

própria, o que consegue dar a ele essa autonomia. Chegaram a existir dentro do Conselho 

discussões, ou os Tribunais de Justiça dos estados de alguma maneira se aproximaram do 

Conselho para que este os ajudasse a conquistar uma autonomia financeira maior? 

 

Andréa Pachá - Essa discussão começou a se desenhar, mas também de uma maneira 

muito desordenada. Porque a fantasia de que um fundo resolverá os problemas de todos 

os tribunais é fantasia, você pega um Tribunal sem capacidade… você pega um estado 

sem capacidade financeira, não vai resolver. Essa questão vencimental, que foi decidida 

pelo Conselho com a fixação do subsídio, é uma questão que dá problema até hoje. Você 

pega um estado como o Piauí e diz que os integrantes do Judiciário têm que receber a 

mesma coisa que recebem os juízes de São Paulo, como se pode imaginar, assim, o 

cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? O efeito cascata dessa decisão nos 

tribunais locais… então, são decisões que, às vezes, por melhor que seja a intenção… tem 

que ser avaliado o impacto disso no estado. Essa afirmação de que a magistratura é uma 

só, de que o Judiciário é um só, é uma afirmação que faz sentido no desenho 

constitucional que temos, você não tem… Você tem um Poder Judiciário, mas ele é 

estruturado de maneira diferente, e os estados são estruturados de maneira diferente. O 

que percebo é que o mesmo rompimento do pacto federativo que se deu na arrecadação 

dos estados tende a se repetir no modelo do Conselho Nacional de Justiça, com um 

desenho, assim, concentrado na federação e espraiado para os estados. Não sei se é o 

modelo ideal, mas isso precisa ser estudado. Como vai ser, de onde vem o dinheiro para 

esses tribunais? O funcionamento é diferente, é completamente diferente. Você fala da 

estrutura federal, você tem um programa de informática que vai atender ao Tribunal 
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inteiro. Você fala da estrutura estadual, cada Tribunal tem um programa. Quem que vai 

abrir mão do seu programa para…? O grande problema hoje, não é possível termos um 

Judiciário nacional que não fala a mesma língua em tecnologia. Não é possível, cada vez 

que um processo chegar a um Tribunal, você ter que digitalizá-lo para ele ingressar no 

sistema. Se conseguimos fazer o mais difícil, que era a uniformização das tabelas… Esse 

trabalho foi um trabalho difícil. Se conseguimos fazer o mais difícil, vai haver um 

momento em que será necessária uma ruptura, para melhor ou pior, alguém vai ter que 

bater o martelo e falar: “olha, vai ser esse modelo”. E você vai encontrar resistência, 

especialmente nos tribunais que funcionam bem, porque quando você uniformizar, não 

vai conseguir uniformizar pelo que funciona melhor, vai ter que uniformizar pelo médio. 

Então, o que está numa situação melhor vai falar: “mas espera aí, estou funcionando tão 

bem, como é que vou abrir mão desse trabalho todo, desse gasto todo que já tivemos 

durante esses anos para me adequar a uma linguagem…” É complicado, não é um trabalho 

simples. E não basta só definir: “essa é a pauta, vamos fazer”, não. Por isso é que até 

agora não se fez, por causa dessas resistências. 

 

Tânia Rangel - E chegou a haver esse apoio do CNJ para alguma pauta de Tribunal? 

 

Andréa Pachá - Alguns tribunais pequenos procuraram o Conselho Nacional de Justiça 

para implantação do e-jud, do processo eletrônico. Para a parte orçamentária eu não tenho 

certeza, se isso teve não foi durante a nossa gestão. Mas, com relação à implantação do 

processo eletrônico sim, alguns tribunais aproveitaram… 

 

Tânia Rangel - E na questão administrativa? Sabemos que, em alguns momentos em que 

o Tribunal precisa de ajuda, como o caso do e-jud, ele vai até o CNJ. Mas sabemos 

também que o Tribunal às vezes pode ter resistência em cumprir algumas decisões do 

CNJ, por entender que o CNJ está invadindo a esfera de competência dele, que está 

usurpando sua autonomia. Como era… 

 

Andréa Pachá - Tive a oportunidade de conversar, na época, com o colégio de 

presidentes. E, para mim, o espantoso não era que o CNJ, por meio de um comando, 

invadisse a autonomia dos tribunais, era a solicitação dos tribunais para a invasão de 

autonomia quando eles temiam tomar alguma decisão. Então, assim, as consultas que eles 

faziam… 
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Tânia Rangel - Dê um exemplo. 

 

Andréa Pachá - Porque você tem autonomia, você não pede autorização para ser 

independente, você é independente. Então, eu brincava, era igual adolescente, que quer 

fazer o que tem vontade, mas quer fazer autorizado pela mãe e pelo pai. Não, você tem 

autonomia e tem responsabilidade pelas decisões que tomar. A questão da remuneração 

das férias foi uma questão em que, para mim, ficou muito visível isso. Alguns estados 

tinham legislação local que permitia a indenização das férias, a remuneração por 

indenização, outros estados não tinham. Então quando um estado leva uma consulta ao 

CNJ, para que o CNJ regulamente o pagamento das férias, o que ele quer? Ele não quer 

decidir que vai pagar, mesmo sabendo se pode ou se não pode, mas quer que alguém diga 

isso, porque se fizer o pagamento estará lastreado por uma decisão do Conselho. Então, 

não dá para você querer autonomia pela metade. Se você vai ao CNJ para esse tipo de 

medida, você depois não pode reclamar que venha outra orientação para você implantar 

no Tribunal. Então acho que são pesos e medidas diferentes. Acho que, em alguns 

momentos, o CNJ interfere sim, de uma maneira vertical, que não deveria, acho que 

precisa respeitar… 

 

Tânia Rangel - Você se lembra de algum exemplo em que isso possa ter acontecido? 

 

Andréa Pachá - Esse exemplo, para mim, em que isso ficou muito nítido, foi com relação 

ao uso de carro oficial. Que eu acho, assim, isso é uma coisa de um… Não vou falar 

“bobagem” porque é muito caro para as pessoas o uso do carro oficial, mas você poderia 

ter a seguinte orientação: os tribunais podem ter frota ou não podem ter frota? Ponto. Ou, 

então, podem ter frota para determinada finalidade… Agora, esmiuçar isso, quem pode 

usar, como vai ser o carro, que placa vai ter… Não tem cabimento, é uma coisa invasiva. 

O uso de elevador no espaço dos tribunais… Cada Tribunal se organiza como quer. Há 

tribunais que têm condição de ter elevador, porque é mais confortável, elevador para 

advogado, elevador para Ministério Público. Outros não têm, há Tribunal que não tem 

nem elevador. Como você vai normatizar matérias dessa natureza? 

 

Tânia Rangel - A questão do uso do crucifixo entra nisso também? 
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Andréa Pachá - Acho que o uso do crucifixo entra como uma pauta, que não era nem 

uma pauta da sociedade na época, talvez hoje fosse, mas na época não era uma pauta. 

Vira uma coisa de tese. “Ah, tenho uma tese, vou ao Conselho para…” Isso é uma coisa 

que todo mundo tem, uma tese, todo mundo tem um problema, não posso imaginar que 

eu deva levar isso para multiplicar nacionalmente. Acho que temos que ter 

responsabilidade e consequência no uso desses espaços. Então, às vezes um advogado de 

uma comarca do interior tinha um problema com uma serventia, ia ao Conselho e 

apresentava um pedido para o Conselho uniformizar o atendimento do balcão; não dá. 

Isso é invadir, sim, a esfera do Tribunal. Quando o CNJ determina o número de servidores 

que deve haver em cada lugar, também é invasivo, pois cada Tribunal tem sua realidade, 

conhece sua realidade. Muitas vezes não é possível, às vezes não tem funcionário. Então 

“tem que ter tantos funcionários”. Está bom, mas e aí? Como fazer quando não tem? Vai 

contratar? E é muito ruim você dar um comando para o qual não possa exigir o 

cumprimento. Isso aprendi desde o primeiro dia como juíza, a gente só dá um comando 

se puder acompanhar e dar efetividade ao seu comando. Acho que isso acaba fragilizando 

a força que tem o Conselho na hora de uniformizar e de comandar o que é 

verdadeiramente necessário. Então, agora, há uma pauta que é fundamental, o 

atendimento prioritário do primeiro grau, porque há estados em que o primeiro grau não 

tem servidor no cartório, em que a estrutura administrativa leva para os tribunais uma 

estrutura infinitamente maior. Então o juiz está trabalhando, às vezes não tem mesa, não 

tem computador, não tem funcionário, e os tribunais tem gabinetes com 20, 30 pessoas. 

Isso precisa ser ajustado. E esse tipo de matéria, se não houver uma orientação 

normatizando, dificilmente vai ser feita pelos tribunais, pois a estrutura da gente é assim. 

Não é que não se queira, ou não se ache melhor, é por que é difícil. Então, há orientações 

que são bem-vindas. Quando se impõe, e se impõe desconhecendo as peculiaridades de 

cada Tribunal, são invasivas. Então, descobrir onde fica esse limite… 

 

Tânia Rangel - Na sua gestão, o Supremo também decidiu uma outra questão do CNJ, 

que são nortes que o Supremo dá sobre o CNJ. A primeira é sobre a constitucionalidade 

ou não, e a segunda sobre a competência do CNJ, se ela seria concorrente… 

 

Andréa Pachá - Originária ou concorrente, é. 

Tânia Rangel - Ou originária com a competência dos tribunais. No seu mandato, isso 

chegou a ser discutido no CNJ? Como vocês viam isso? 
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Andréa Pachá - Na nossa composição não havia grandes divergências, a gente sempre 

enxergou como concorrente a atuação do CNJ. Nada impede que o Tribunal, você não 

pode é ter duas investigações sobre o mesmo fato, mas a existência de um ou de outro, se 

um Tribunal instaurou um procedimento e o procedimento está sendo realizado de forma 

regular, o CNJ tem controle para acompanhar o cumprimento disso. Ou, se 

originariamente se instaurou no Conselho Nacional de Justiça, ele tramita pelo Conselho, 

isso nunca foi uma dificuldade. 

 

Tânia Rangel - O Conselho naquela época não via, por exemplo, o caso desse advogado, 

que em vez de reclamar para o Tribunal escolhe o CNJ? O CNJ não achava necessidade 

de mandar de volta, tipo “reclama no Tribunal primeiro, para depois vir para cá”? 

 

Andréa Pachá - Não, não. Normalmente se pedia informações, porque podia ser que já 

houvesse um processo instaurado no Tribunal, podia ser que o Tribunal instaurasse o 

processo a partir daquela reclamação. Agora, não era… 

 

Tânia Rangel - E nesse caso, quando o CNJ pedia informação e o Tribunal tomava 

conhecimento, instaurava um procedimento, o que o CNJ fazia? 

 

Andréa Pachá - Informava… Eu não tenho lembrança, assim, de decisões, mas essas 

questões eram muito claras, ninguém nunca discutia se era originário ou se não era. Às 

vezes chegava ao Conselho e tramitava pelo Conselho. Havia muitos casos que os 

tribunais não instauravam por que não tinham condição de instaurar, politicamente não 

era do interesse do Tribunal instaurar, ou o advogado temia uma retaliação se ele 

representasse no Tribunal local, então não se instaurava. 

 

Tânia Rangel - Na sua gestão houve julgamento no CNJ de reclamações, de demandas 

em relação à demora da apreciação jurisdicional dos tribunais? 

 

Andréa Pachá - Havia muita… essa era a maior parte da Corregedoria. Grande parte 

desses processos não chegavam ao plenário, porque a Corregedoria pedia as informações 

direto para o Tribunal e, quando se verificava que a demora era sistêmica, você percebia 

que não havia nada de 
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irregular na demora. O processo era arquivado, só ia para o plenário quando havia recurso 

desse arquivamento, e eram poucos os casos. É mais ou menos como acontece hoje na 

Ouvidoria. Hoje 95% das reclamações que chegam à Ouvidoria são por lentidão. Então, 

às vezes basta você pedir a informação e o processo que estava parado anda, enfim. E 

também fica um controle de varejo, não é um controle sistemático do trâmite dos 

processos. 

 

Tânia Rangel - Na segunda gestão, se não me engano, é quando há pela primeira vez na 

história do CNJ o julgamento, o início de um processo disciplinar contra um ministro do 

STJ. 

Andréa Pachá - Isso. 

 

Tânia Rangel - Como foi isso? Como chegou essa notícia, como vocês lidaram com isso? 

 

Andréa Pachá - Ah… foi muito difícil, muito difícil. E dificílimo por que, acho que ali, 

e aí também é uma experiência pessoal, eu consegui avaliar por que é tão complicado que 

os tribunais locais julguem seus pares. Pois mesmo distante daquelas pessoas, não eram 

colegas de bancada, não eram juízes que conviviam comigo, é uma angústia perceber que 

algum integrante da sua corporação pode ter andado mal, pode ter praticado algum ato de 

corrupção. Foi muito duro, foi uma decisão muito dura, dura mesmo, difícil. E fiquei 

pensando, imagine se eu tivesse que fazer isso no meu Tribunal, com um colega que toma 

café comigo, que convive comigo, é humano você entender a dificuldade. Primeiro por 

que a primeira resposta que damos quando chega a denúncia de corrupção, a nossa 

primeira resposta é de negação, não conseguimos imaginar que alguém, companheiro, 

igual, que está do lado da gente, pratique um ato de corrupção. Então a primeira reação 

acaba sendo “não, não pode ser verdade”. Então você recebe os processos, os indícios, 

instauramos o processo só para ver se havia indícios para iniciar um processo. E você 

percebe que há indícios e aquilo vai dando uma angústia, porque você torce, você vai 

pegar um processo e torce para encontrar elementos que te levem à constatação de que 

nada aconteceu, e quando você vê, “não, é possível, tem que instaurar”. É muito duro, foi 

muito sofrido. 

 

Tânia Rangel - E houve alguma pressão por parte desses ministros ou de advogado deles, 

ou da instituição, do STJ, alguma coisa assim? 
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Andréa Pachá - Não, não recebi nenhum tipo de pressão. Recebi muitos advogados, que 

iam levar memoriais, conversar. Mas acho que pressão, chamar de pressão o trabalho dos 

advogados de quererem julgar de um jeito ou de outro… não é pressão, acho que juiz 

trabalha e tem que aprender a lidar com esse tipo de demanda, você vai ser pressionado 

de um lado, você vai ser pressionado do outro, e você tem que ter muita liberdade para 

decidir. Então não houve pressão, ou alguém que procurou alguma advocacia 

administrativa, nada, nada, nada… pelo contrário. E aquela foi uma hora em que percebi, 

quando você fez aquela pergunta lá no começo, sobre como era ser juiz e participar de 

um colegiado assim, com ministros e desembargadores, percebi que não havia mesmo 

diferença. Mas foi muito, muito difícil. 

 

Marco Vannuchi - E havia uma compreensão de que aquele caso era importante para a 

legitimação do CNJ? 

 

Andréa Pachá - Acho que não era nem para legitimação, esse tipo de preocupação eu 

não tive, também não compartilhei isso. Acho que não temos, ainda mais um processo de 

infração disciplinar, que diz respeito à corrupção, isso não é para ser modelo. A última 

coisa no mundo com que temos que nos preocupar é com a legitimação de um órgão. 

Você está lidando com pessoas, profissionais, que fizeram concurso ou foram indicadas, 

e que estão sendo acusadas de um desvio. Então a minha preocupação é com essas 

pessoas. Acho que jamais imaginaria dar início a um processo para legitimar um órgão, 

se eu tivesse algum tipo de dúvida sobre a necessidade da instauração do processo. Aliás, 

pelo contrário, quando fui estudar o processo buscava dados que pudessem me levar a 

uma conclusão diferente. Claro, o ideal é você falar: “não, gente, foi um grande equívoco, 

isso não, não é possível”. Mas quando não, o que há ali são documentos, você tem que 

instaurar o procedimento, mas não para legitimação. Isso foi uma coisa que nem se 

aventou… 

 

Tânia Rangel - E na reunião administrativa em que se discutia isso, de alguma maneira, 

algum conselheiro manifestou um certo incômodo por estar nessa posição de julgar ou…? 

 

Andréa Pachá - Acho que esse tipo de sentimento de angústia é muito pessoal, mas isso 

foi compartilhado sim. Não tinha ninguém ali feliz por estar julgando um processo dessa 
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natureza, não tinha ninguém ali achando que estava salvando a República por estar 

julgando um processo dessa natureza. Foi uma triste participação, que faz parte da sua 

função. Você tem que julgar, você julga, mas não foi com prazer que se julgou um 

processo dessa natureza, foi muito duro. 

 

Tânia Rangel - O CNJ teve dois regimentos. No segundo, se fica mais latente, no 

primeiro, isso não está lá expresso, mas a gente acredita que tenha havido a prática. Na 

função da Corregedoria, o ministro corregedor, o conselheiro corregedor do CNJ, 

chamava alguns conselheiros, também do CNJ, em alguns momentos, para ajudá-lo nessa 

função de Corregedoria, não é? Na Segunda Instância ele pode… “Na Segunda Instância 

é ótimo”. No segundo regimento, fica claro que o corregedor, uma vez que receba um 

processo, pode designar aquele processo para algum outro conselheiro para que aquele 

conselheiro seja relator. 

 

Andréa Pachá - Ah, isso não tinha no… não, não. 

 

Tânia Rangel - É, isso não tinha no primeiro. Mas chegou a haver essa prática em algum 

momento? 

 

Andréa Pachá - Não, você instaurava o processo disciplinar e esse processo, uma vez 

instaurado, era distribuído para um conselheiro. 

 

Tânia Rangel - Ah, sim. 

 

Andréa Pachá - Esse era o procedimento. 

 

Tânia Rangel - A instauração se dava no âmbito da Corregedoria e… 

 

Andréa Pachá - Não, a instauração se dava no plenário. O corregedor fazia uma 

sindicância, juntava os documentos e levava para o plenário, para o plenário dizer se 

instaurava ou não um processo administrativo disciplinar, como um recebimento de 

denúncia. A partir dali é que começava. Se o plenário dissesse “sim, está instaurado o 

processo”, distribuía-se para um relator e esse processo começava, havia citação e, enfim, 

havia defesa, havia produção de provas. E esse processo nós só começamos, não 
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concluímos. 

 

Diego Werneck - Uma última pergunta. Com relação à deliberação na sessão plenária, 

como vocês se sentiam com relação ao modelo da TV Justiça, por exemplo? Isso chegou 

a ser discutido em algum momento? 

 

Andréa Pachá - Assim, isso foi no final, quando comecei no Conselho não havia 

gravação da sessão. E as sessões eram mais rápidas, isso era visível. Quando começou a 

se gravar a sessão, as sessões ficaram mais longas. Sou sempre a favor da transparência, 

sempre, porque acho muito legal a experiência das pessoas verem como funciona, como 

as instituições funcionam. Então é legal você poder assistir a uma sessão do Senado, você 

poder assistir a uma sessão da Câmara, você assistir a uma sessão do Supremo. Mas acho 

que isso precisa ser conversado, pois o tempo da televisão não pode ser o tempo da 

duração de um julgamento. Assim, há processos que são muito instigantes para você 

acompanhar, e outros processos que se eternizam pela visibilidade. Hoje todo mundo, 

você está ao vivo o tempo todo, você está falando, acho que isso faz parte desse momento. 

Mas lá no Conselho mudou, mudou o tempo de duração dos votos, isso foi perceptível. E 

tínhamos o hábito, às vezes, de resumir, porque é natural que você, porque uma coisa é 

você julgar aqui e você resumidamente fala, “todo mundo entendeu? Ok.”. Agora, quando 

você sabe que aquela sua decisão vai ser transmitida e que alguém vai ver… E não é nem 

um problema de informalidade, você precisa ser mais claro, porque se não como as 

pessoas vão imaginar que é feito um julgamento? Então são… 

 

Diego Werneck - Mais exaustivo até, não é? 

 

Andréa Pachá - Claro. Então isso acaba impactando o tempo, nem sei se agora 

continuam gravando a sessão. 

 

Marco Vannuchi - Tenho uma pergunta. Pelo que você disse e que a gente sabe, o 

presidente do CNJ tem uma preponderância muito grande no estabelecimento da pauta. 

Você concorda com isso? Acha que ele tem essa capacidade? 

 

Andréa Pachá - Acho que em um órgão colegiado, quanto mais plural for a discussão, 

tanto sobre a pauta quanto sobre os projetos, mais rico fica o trabalho. Então acho que 
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nosso sistema é presidencial, é importante que o presidente tenha autonomia para algumas 

ações. Agora, acho que a pauta é um tipo de processo, especialmente no Conselho 

Nacional de Justiça, em que estamos falando de gestão, de uniformização de algumas 

ações, que talvez discutida e compartilhada administrativamente, enriquecesse o 

resultado do trabalho. Acho que seria importante que os conselheiros participassem da 

construção da pauta e discutissem isso, ainda que coubesse ao presidente a palavra final, 

ou o resultado final dessa reunião. Acho que é importante ouvir, trazer, porque às vezes 

tem coisas em que você não está nem pensando e que algum conselheiro pode contribuir 

e montar uma pauta mais consistente. 

 

Tânia Rangel - Sobre isso, uma pergunta que esqueci de fazer: o ministro [Nelson 

Azevedo] Jobim, quando foi presidente do CNJ, nas sessões do plenário, não votava. Ele 

presidia e não votava. Você pegou a presidência da ministra Ellen e do ministro Gilmar, 

eles votavam? 

 

Andréa Pachá - Não. 

 

Tânia Rangel - Também não. 

 

Andréa Pachá - Só quando havia empate, então eles votavam. 

 

Tânia Rangel - É, acho que o primeiro a votar foi o [Antonio Cezar] Peluso. Acho que 

ele votava quando ele… 

 

Andréa Pachá - Não sei, não sei, mas nenhum dos dois. 

 

Tânia Rangel - A última pergunta. Na sua experiência já na magistratura, e como 

conselheira do 

CNJ, você consegue ver alguma mudança no Judiciário, antes do CNJ e depois? 

 

Andréa Pachá - Ah, com certeza. 

 

Tânia Rangel - Que mudança seria essa? 
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Andréa Pachá - Acho que depende muito do Tribunal. Acho que a experiência, se você 

contar a história do CNJ a partir da experiência dos tribunais que não tinham nenhuma 

estrutura, eles vão achar que o CNJ foi a melhor coisa que aconteceu para o Judiciário 

nessa última década, pois se você visitar alguns tribunais, Nordeste, os servidores adoram 

a atuação do CNJ pela formação permanente, pela otimização do trabalho, pela gestão, 

então acho que essa experiência é muito rica. E há tribunais que tinham mais autonomia 

e que precisaram se submeter a alguns comandos que muitas vezes mais criam problemas 

do que soluções, pois como temos estados muito diferentes e realidades muito diferentes, 

é natural que isso aconteça. Então há uma resistência e há uma certa irritação com a 

atuação do CNJ, “poxa, já está tudo certo, as coisas estão funcionando, está tudo indo 

bem, para que tem que parar isso tudo para inserir dados, para fornecer, para mandar 

ofício?”. A grande reclamação desses tribunais que já funcionavam com alguma 

eficiência é a quantidade de burocracia que o CNJ impõe na hora do preenchimento de 

formulários, de dados, de informações, isso percebo tanto como juíza, quando tenho que 

parar para dar alguma informação, prestar alguma informação, quanto na administração, 

acabamos quase tendo que criar uma estrutura para atender à demanda do CNJ, o que não 

é eficiente. Estamos falando em enxugar, em ser mais ágil, em administrar de uma forma 

melhor, mais célere… você imaginar que tem que criar estrutura para atender a uma 

demanda cuja finalidade você não consegue perceber, isso incomoda. Então, talvez, se as 

coisas forem mais claras, se os projetos forem mais longos, se o prazo para implantação 

for maior, você consiga entender a necessidade… 

 

Tânia Rangel - E para esse prazo maior de implantação seria necessário também o 

mandato do conselheiro ser maior que dois anos ou não tem necessidade… 

 

Andréa Pachá - Não, acho que dois anos é bom. Aliás, na AMB temos uma experiência, 

mudou recentemente, são três anos sem reeleição, que também é um modelo que funciona 

bem, três anos é um bom prazo. Porque a recondução, que é possível, nem sempre existe, 

mas no Conselho é possível. E o que acontece no Conselho é que, como quase todos os 

conselheiros saem no mesmo momento, parece que cada vez que muda o Conselho é 

preciso começar tudo de novo. E os conselheiros saem em períodos diferentes da mudança 

na presidência, então são duas mudanças em dois anos que impactam, claro, isso 

impactaria o funcionamento de qualquer órgão. Então é difícil, até você tomar o pé do 

que está acontecendo… isso é uma crítica que faço a quase todos os lugares onde trabalhei 
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no espaço público, a interrupção dos projetos, a solução de continuidade… sabe, a gente 

não tem a cultura da continuidade. Então, quando você trabalha com planejamento 

estratégico, que você deixa pautado, isso é importante, porque você compromete quem 

chega, o projeto não vai ser interrompido, você já tem um… os tribunais já ficam sabendo 

quais são os próximos passos, do contrário você é surpreendido, “agora vai começar tudo 

de novo”. Então é isso… 

 

Tânia Rangel - E agora acho que é a última pergunta, sobre a questão da Ouvidoria. A 

Ouvidoria é bem… junto com o CNJ, na própria emenda constitucional 45, já há menção 

a ela, mas o próprio CNJ vai se preocupar com ela um pouco mais a frente. 

 

Andréa Pachá - Só em 2009 foi criada a Ouvidoria do CNJ. 

 

Tânia Rangel - Já no final… E depois a obrigatoriedade de que os tribunais também a 

criem. E hoje você ocupa a Ouvidoria aqui do TJ aqui do Rio [de Janeiro]. 

 

Andréa Pachá - Do Tribunal, é. 

 

Tânia Rangel - Qual é o papel institucional da Ouvidoria e a relação dela com o Tribunal, 

com a sociedade… como você vê isso? 

 

Andréa Pachá - Acho que a Ouvidoria é um canal de acesso do cidadão. Então é um 

espaço de escuta. A partir dos dados que chegam por esse canal, se você amplia a escuta, 

porque aqui comecei a fazer um projeto muito legal que é da escuta ativa, porque o 

ouvidor fica esperando a demanda chegar. Como temos no Rio [de Janeiro] um projeto 

da Justiça Cidadã, que é um projeto que cria lideranças co unitárias e as forma para ter 

acesso à Justiça, são cursos regulares e longos, comecei a levar a Ouvidoria para esses 

espaços, para buscar dessas pessoas que deveriam chegar à Justiça quais são as demandas, 

quais são as dificuldades. E, quando você tem esses dados, você consegue encaminhar 

algumas sugestões, tanto para a presidência quanto para a Corregedoria, para algumas 

comissões que cuidam de Juizados Especiais… Acho que é uma ferramenta importante 

para a administração. A minha preocupação aqui foi implementar a Lei de Acesso à 

Informação, que é outra coisa que tem muita resistência na vida pública, a informação. A 

cultura é da desinformação, então quando você fala: “olha, tem que ser claro, tem que ser 
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público, as pessoas têm que saber o que está acontecendo”, é muito engraçado. Porque no 

primeiro momento que criamos isso, e as perguntas chegavam, você mandava a pergunta 

para o setor responsável responder, a resposta era quase sempre a mesma: “ah, mas por 

que quer saber disso?” [risos], como se fosse preciso ter uma justificativa para perguntar, 

para querer saber. Então, é legal esse espaço, é um espaço fundamental para a 

administração, para a gestão, é um espaço que pode ajudar no estabelecimento de políticas 

de eficiência, de… Às vezes você precisa de um mutirão em um Juizado que está com 

menos funcionários, isso é muito importante, você usar esses dados da Ouvidoria para se 

organizar. E é importante também que a Ouvidoria seja permeável ao que se critica, 

porque se você procura a Ouvidoria e você encontra justificativa pela ineficiência, você 

nunca mais vai procurar a Ouvidoria, “olha, isso é assim mesmo, não adianta…”, um ano, 

o processo está esperando um ano para a sentença, “ah, mas olha, não se preocupa não, 

isso é assim mesmo”, a pessoa nunca mais vai voltar. Então, assim você desqualifica o 

Judiciário e a Ouvidoria. Mas é um lugar muito rico, de todos esses espaços que ocupei, 

o CNJ, as Varas, a Associação, a experiência que tem me dado mais consistência, da falta 

que ainda temos para avançar e para melhorar como Poder, é esse espaço da 

Ouvidoria. 

 

Tânia Rangel - E no CNJ, esqueci de perguntar isso, você fazia parte de qual comissão? 

 

Andréa Pachá - Eu presidia a Comissão de Acesso à Justiça, Conciliação e Juizados 

Especiais. 

 

Tânia Rangel - E quem estava com você nessa Comissão? 

 

Andréa Pachá - Era o Mairan… O Mairan não, o Maurique, o Jorge [Antônio] Maurique 

e o [José] Adonis. 

 

Tânia Rangel - O Adonis. 

 

Andréa Pachá - É. 

 

Tânia Rangel - Andrea, muito obrigada, foi um prazer. 
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Andréa Pachá - Obrigada a vocês, fiquei aqui falando horas [risos]. 

 

Marco Vannuchi - Obrigado. 

 

Diego Werneck - Prazer. 

 

Tânia Rangel - Ah, acho que foi ótimo, foi muito bom. 
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ENTREVISTA 3 – DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 

 
Entrevistada: Andréa Pachá 
Entrevistadora/ transcrição/ revisão: Nathalya Royer 
Data da entrevista: 22 de agosto de 2017 
Local: 4a Vara de Órfãos e Sucessões (Gabinete da juíza).  Rio de Janeiro – RJ. 
Brasil 
 

Nathalya Royer – Andréa, a gente pode iniciar com você falando o seu nome completo, 

filiação, nascimento. 

 

Andréa Pachá – Eu sou Andréa Maciel Pachá, nasci dia 4 de janeiro de 19[64], em 

Petrópolis. Sou filha de Miguel Pachá e da Léa Maciel Pachá. Tenho dois irmãos mais 

novos do que eu e tenho dois filhos. 

 

Nathalya Royer –  Dois filhos. E qual a idade deles? 

 

Andréa Pachá – Vinte e dois e o outro está quase fazendo vinte. 

 

Nathalya Royer – Em qual instituição a sra. inicia os seus estudos em Direito? 

 

Andréa Pachá – Eu fui graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 

1985.  

 

Nathalya Royer –  E Direito foi o único curso? 

 

É, curso formal foi. Porque eu trabalhei na verdade.... No secundário eu fiz curso normal. 

Então eu tinha formação para ser professora. E depois resolvi fazer direito e me graduei 

muito cedo. Eu tinha vinte e um anos quando eu me graduei. E trabalhei um pouquinho 

com advocacia. E depois fui estudar roteiro de cinema. Então, eu fui fazer um outro curso, 

mas daí não era um curso formal. E esse curso de roteiro resultou em um grupo de estudos, 

que durou mais ou menos uns cinco, cinco anos e meio. Em que nós nos reuníamos todas 

às semanas, com orientação do Alcione Araújo. Que era um escritor, filósofo, roteirista e 

autor de teatro. E nesse período, nesses anos que nós estivemos nos reunindo, foi quando 

eu tive a formação que eu considero a formação mais importante da minha vida, que não 

foi a formação teórica da universidade, que era uma formação humana. Porque foi nesse 
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espaço que a gente fez a leitura de todos os clássicos, de todos os textos de teatro, de 

textos de sociologia, de filosofia, então era um ambiente muito rico e muito livre, porque 

como não tinha o grilhão da academia, a gente lia e tratava do conhecimento como prazer. 

Então, a minha formação humana veio dessa experiência e dessa formação, que não é 

uma linha formal, acadêmica. E na época que eu me graduei, não existia muita pesquisa 

em direito, mestrado em direito era raríssimo. Quem fazia um mestrado, um doutorado, 

isso não existia. Pois, as pessoas se graduavam para serem advogados, ou para fazerem 

concurso público. E comecei a trabalhar com essa área da cultura. Tive uma produtora de 

teatro, tive uma livraria, escrevi uns roteiros. E quando eu resolvi retomar o caminho 

jurídico, foi em 1994, depois que eu casei, eu comecei a pensar em ter filhos e em 

estabilidade e essa área da cultura era uma área muito instável, especialmente instável 

naquele período. E aí eu comecei a estudar e retomei o direito e passei no concurso da 

magistratura e da defensoria no mesmo ano. E escolhi a magistratura, na época, porque 

às condições de trabalho e estruturais da defensoria eram péssimas, não era só o salario o 

pior, era tudo muito difícil. E eu gostava da profissão e achava que eu tinha condição de 

exercer a profissão de um jeito bacana, como magistrada, depois dessa experiência que 

eu tive. Então, assim, a minha formação foi essa.  

 

Nathalya Royer –  E como você acha que essa sua formação mais humana contribuiu 

com o trabalho que a sra. desenvolve agora na magistratura? 

 

Andréa Pachá – Eu acho que desde o primeiro momento que entrei na magistratura... 

sabe um olhar um pouco de estrangeiro?! Quando você fica em uma profissão a vida 

inteira, se eu tivesse saído da faculdade, se eu tivesse direto continuado advogando, feito 

um concurso público, eu só conseguiria ver o mundo daquele mesmo lugar. Então, essa 

experiência que eu tive, essa possibilidade de ter acesso a um universo que me abriu às 

portas da imaginação, da psicanálise... quer dizer, eu conheci a psicanálise nesse período. 

Então, quando eu voltei para o direito, para a magistratura, a minha compreensão é que a 

justiça devia ser afinada com esses valores, porque são todos saberes da humanidade. E a 

gente trata a justiça, na universidade, no exercício da profissão, como se a justiça fosse 

um saber, descolado de todos esses outros saberes. E quando eu vim com esse olhar, eu 

consegui, pelo processo, identificar aquilo que realmente me interessava. Fazer uma 

leitura vertical do conflito, não perder tempo com o que não era o fundamental na hora 

de tomar uma decisão e na hora de decidir. E nem de ter medo de ter angustia na hora de 
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decidir, porque isso, essa experiência me deu a tranquilidade de saber que você pode errar, 

que você é falho, que você não tem certeza, que você não vai salvar a humanidade com a 

tua caneta, eu acho que isso humanizou a minha atuação como juíza.  

 

Nathalya Royer –  A gente pode voltar um pouquinho? 

 

Andréa Pachá – Pode, pode.   

 

Nathalya Royer –  O que os seus pais faziam? 

 

Andréa Pachá – O meu pai foi advogado, muitos anos, a vida inteira. Depois ele foi juiz 

do tribunal de alçada, pelo quinto constitucional. E depois ele foi desembargador. Ele 

chegou a ser presidente do tribunal de 2003 a 2005. Depois ele se aposentou, hoje ele 

advoga, tem 82 anos e advoga. E a minha mãe foi professora, a vida inteira. E ela foi 

responsável pela criação do pré-escolar na rede pública. Então, em Petrópolis ela 

implantou um projeto piloto, ela tinha uma pré-escola lá, com 360 alunos, que foi uma... 

era uma experiência muito legal. Eu lembro muito disso, ela era apaixonada pelo trabalho. 

Então foi nesse ambiente, assim, que eu cresci.  

 

Nathalya Royer – A sra. já disse que residia em Petrópolis, então a sua juventude foi lá?  

 

Andréa Pachá – Eu vivi em Petrópolis até os 17 anos, de 16 para 17 anos. Eu passei para 

faculdade, aqui para UERJ e vim morar no Rio [de Janeiro]. Então, dos 17 anos até o meu 

casamento, com 29, eu morei aqui no Rio. E voltei para Petrópolis depois que eu casei, 

meus filhos nasceram lá e agora nós voltamos para o Rio. Os dois estão na faculdade e 

voltamos para cá.  

 

Nathalya Royer – Como foi dentro da magistratura, a sra. sempre participou de 

movimentos associativos?  

 

Andréa Pachá – É, isso desde o começo, a minha vida na magistratura sempre teve muito 

vinculada não só a movimentos de associação, como a movimentos sociais. Quando eu 

era juíza em Petrópolis, durante muitos anos, a gente fazia um trabalho de regularização 

de documentação de registro civil, registro de nascimento, nas comunidades muito pobres 
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de Petrópolis. E no final do ano, a gente fazia um casamento coletivo, comunitário, com 

100, 150 casais. Quem me auxiliava nisso... que era lindo o projeto, era o Leonardo Boff,  

porque ele morava em Petrópolis, ainda mora. E a gente trabalhava assim, tinha palestras 

na comunidade, com informação de cidadania, de acesso à justiça, da importância do 

documento pra inserção cidadã. Daí no final tinha uma grande festa e um casamentão que 

a gente fazia. Fizemos isso durante muitos anos, lá. E com relação a associação, eu sempre 

tive, desde que eu entrei na magistratura, uma afinidade com o coletivo, eu sempre 

acreditei que a legitimação da justiça se faria na medida em que a sociedade reconhecesse 

na justiça um espaço de afirmação dos direitos e das garantias. Eu nunca enxerguei o 

judiciário como um poder que pudesse estar dissociado da demanda da sociedade. E a 

associação foi um ambiente que eu encontrei, pra realizar esse trabalho de uma forma 

efetiva. Os anos que eu permaneci na associação, os projetos que eu coordenei na 

associação, eram todos projetos de aproximação do judiciário e da sociedade. Nós 

idealizamos um curso, por exemplo, com os jornalistas, com as empresas de 

comunicação, pra explicar para os jornalistas, como é que era o funcionamento da justiça, 

porque todo mundo se ressente das críticas... todo mundo da justiça, se ressente das 

críticas que o judiciário recebe. Mas, o judiciário é um poder incompreensível, então era 

quase que uma cartilha para entender como é que funciona: por que o delegado prende e 

o juiz solta?! Porque ele não entende, então começa a repetir e isso vai criando um 

desgaste e um ressentimento. E a justiça sempre aparece pra se defender, nunca aparece 

pra propor, nunca aparece pra fazer um projeto coletivo. Então eu falei: vamos mudar 

isso. A gente fez isso na associação, foi muito sucesso. Depois, a gente fez uma cartilha 

que chamava “Para entender o juridiquês”, que traduzinda para a linguagem acessível o 

que se falava nos processos, porque linguagem é poder. E se você tem uma reserva de 

linguagem que o outro não entende, você não tem como criar nenhum tipo de 

aproximação, você detém o poder e o outro que se submeta a tua linguagem. E tentar 

vencer isso foi um espaço, em um momento feliz, assim, de conseguir construir isso. Acho 

que tinha um ambiente no país, que permitia esse tipo de movimento. Hoje vejo o 

contrário, quer dizer, foi muito rápido isso, a gente mal conseguiu respirar pra fora da 

justiça e a gente já vê o judiciário de novo se fechando e cada vez mais fechado, cada vez 

mais corporativo. Então, a minha atuação na associação sempre foi no sentido de buscar 

essa  legitimação. Eu estava na diretoria da AMB, quando a AMB defendeu o fim do 

nepotismo. Isso acabou causando um desgaste, pra mim, pessoalmente, interno, muito 

grande. Mas eu acredito, que realemnte sobre a perspectiva da eficiência e da 
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transparência, da impessoalidade, a gente precisa ter alguns controles que sejam 

democráticos, que sejam respeitados. E, isso tudo a gente conseguiu conduzir  no 

ambiente associativo. Hoje eu acho que dificilmente essa pauta você consegue trazer para 

o ambiente associativo.  

 

Nathalya Royer – E como foi a sua trajetória dentro da AMB? 

 

Andréa Pachá – Na AMB eu... o primeiro lugar que eu ocupei na AMB foi como diretora 

de direitos humanos, quando Cláudio Baldino Maciel foi presidente, ele era do Rio 

Grande do Sul. Eu trabalhei em duas ou três comissões científicas, dos concursos, dos 

congressos nacionais, sempre trazendo buscar pessoas de fora da justiça, pra que os juízes 

ouvissem o que às outras pessoas pensavam da justiça e pra que às outras pessoas 

conhecessem uma justiça, que a gente entendia que devia ser conhecida e divulgada. E, 

depois eu fui vice-presidenta de comunicação da AMB, quando o Rodrigo Colaço foi 

presidente. E na volta, eu voltei a coordenar uma campanha da adoção, que era a 

campanha “Mude um destino”, que a AMB também fez. E que, era uma campanha que 

explicava como era pra fazer uma adoção legal e fez uma cartilha, um filme, foi um 

período bem bacana.  

 

Nathalya Royer – A sra. recorda às datas? Mais ou menos, assim... 

 

Andréa Pachá – Olha, assim de cabeça, de cabeça.... [19]99, pode ser, [19]99, 2000, 

mais ou menos, a diretoria. Depois, com o Rodrigo... eu fui para o CNJ  em 2007, eu era 

vice-presidente da AMB. Acho que foi de 2005 à 2008. Eram 3 anos de mandato, que eu 

fui vice-presidente.  

 

Nathalya Royer – Ah, entendi. Quando a sra. já estava no CNJ que então... 

 

Andréa Pachá – Quando eu estava na AMB, e aí eu saí da diretoria e fui para o Conselho 

Nacional de Justiça.  

 

Nathalya Royer – Mas então a sra. já foi vice-presidente da AMB? 

 

Andréa Pachá – Fui vice-presidente da AMB.  
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Nathalya Royer – Já chegou a ser presidente? 

 

Andréa Pachá – Eu fui presidente interina da AMB, durante alguns meses, que o Rodrigo 

operou. A foi a primeira vez eu acho, que uma mulher assumiu a presidência interina, na 

associação nunca, nenhuma mulher tinha assumido.  

 

Nathalya Royer – Eu estava procurando esses dados, daí eu realmente só vi às fotos de 

homens.  

 

Andréa Pachá – É, só homens. Até hoje... nunca teve nenhuma presidente, a minha 

presidência foi interina. Foi exatamente no período do ajuizamento da ação direta de 

constitucionalidade contra o nepotismo, bem nesse período.  

 

Nathalya Royer – O convite para a sra. integrar o CNJ foi feito pela ministra Ellen 

Gracie? 

 

Andréa Pachá – O convite foi feito pela ministra Ellen, o conselho tinha 15 integrantes 

e a ministra era a única mulher. Então eu acho que era importante que ela buscasse alguém 

que fosse mulher, também. E que, naquele momento, acho que muito em razão da minha 

atuação na associação é que foi feito esse convite. Que, como eu estava na associação a 

muito tempo, eu conhecia a administração, né. Já tinha trabalhado em administração, já 

tinha escrito sobre isso, eu acho que foi um momento importante.  

 

Nathalya Royer – Você acha que teve uma questão de gênero?  

 

Andréa Pachá – Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Porque era feio uma presidente 

ficar em um conselho com nenhuma outra mulher. E depois que ela saiu, ela ficou um 

ano só no conselho, ficaram só homens no conselho, daí eu fiquei sozinha. Assim, eu era 

a única mulher de 15.  

 

Nathalya Royer – Você acha que o fato de ser mulher interferiu em algum momento?  
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Andréa Pachá – Sempre interfere, né. Não tem saída, assim. Você perguntar pra mim se 

interferiu na minha independência, vou te dizer que não. Porque eu estava em um lugar 

de poder, então, em um lugar de poder, dificilmente esse tipo de diferença aparece. Mas... 

é muito diferente você ser mulher e ocupar esse espaço e você ser homem e ocupar esse 

espaço. Eu acho que é muito diferente, tanto na... no cotidiano do exercício de poder. 

Porque você imagina que para ser conselheira e ir para Brasília, você abre mão da tua 

vida pessoal, no lugar onde você mora. E eu falava com os meninos... os homens do 

conselho, quando terminavam a sessão, não tinha uma mensagem no celular de ninguém. 

No meu telefone tinham 15 mensagens. Eu tinha filho com 8 e com 10 anos. Então eu 

fazia dever de casa com eles pelo Messenger, depois que eu voltava do conselho. E a 

empregada ligava pra saber... O marido topou ficar com os meninos enquanto eu tivesse 

lá. Mas a gestão doméstica continuou sendo feita como se eu estivesse lá. E a gente nem 

tinha Skype, o que me deu um certo alívio [risos]. Mas era uma rotina muito pesada, 

porque você está o tempo todo em todos os lugares. E é engraçado... eu sempre fico com 

a sensação que, eu conseguia fazer essas coisas simultâneas com mais facilidade do que 

os homens fariam se tivessem que fazer. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê isso com 

um... [risos] uma qualidade, na verdade é uma forma de manutenção de um trabalho que 

é inegavelmente muito maior para a mulher, sabe. Não foi um momento fácil, assim, não 

foi mesmo. Porque eu tive problemas na época, eu tive um problema grave, o meu marido, 

com quem eu era casada na época, teve um câncer. E eu precisava assim, às vezes eu ia a 

Brasília para fazer a sessão, fazia a sessão voltava tarde... pra voltar dois dias depois, 

sabe. E eu coordenava o movimento da conciliação, que era um movimento que estava 

começando e que precisava acontecer. E coordenava a implantação das Varas de 

Violência contra a mulher, pelo Brasil. E resolvi aproveitar que estava lá, pra criar um 

cadastro de adoção, que não tinha. Então eram projetos simples, mas que precisavam 

funcionar, então, precisava estar muito presente, precisava estar viajando muito. Isso foi 

um período bem complicado.  

 

Nathalya Royer – Esses três foram os seus principais projetos? 

 

Andréa Pachá – No Conselho Nacional de Justiça sim.   

 

Nathalya Royer – E a sua experiência nesses anos na Vara de Família contribuíram para 

que... 
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Andréa Pachá – Muito, muito. Eu acho que tanto a experiência na Vara de Família, 

quanto a experiência na associação, que me fez entender como era possível construir 

projetos coletivos sem verticalizar o comando, sabe. Ter apoio das pessoas, trabalhando 

junto, essa foi uma experiência muito legal.  

 

Nathalya Royer – E a questão das Varas de Violência doméstica, a sra. acha que foi uma 

demanda mais externa ou partiu dessa sua experiência como que...  

 

Andréa Pachá – Não, a gente começou esse trabalho a partir da promulgação da Lei 

Maria da Penha. E foi um momento muito feliz, porque tinha uma conjunção de pessoas 

trabalhando em lugares que eram lugares importantes e que conseguiram criar uma rede 

legal pra trabalhar. Então, você tinha a Nilceia Freire, que era ministra da Secretaria de 

Políticas para às Mulheres. Tinha o Sérgio Renault, na Secretaria de Reforma do 

Judiciário. No começo o Marcio Thomaz Bastos estava lá e o Sérgio Renault, depois o 

Pierpaolo [Cruz Bottini]. E tinha o Conselho Nacional de Justiça, com vontade de 

estabelecer uma política pro gênero... de afirmação de gênero. Então, sem essa conjunção 

não seria possível. A gente conseguiu fazer um convênio guarda-chuva, permitir que os 

Tribunais tivessem acesso a uma linha de crédito do Ministério da Justiça, pra criação das 

Varas. Tinha uma resistência, porque não se falava em Violência de Gênero como se fala 

hoje. Então, quando se fazia uma pesquisa pelos Tribunais, teve Tribunal dizendo que 

não precisava da Vara de Violência, porque não tinha processo suficiente. E hoje você vê 

que às que foram criadas já não dão conta, infelizmente, né. E a demanda só faz crescer.  

 

Nathalya Royer – Eu estava dando uma olhada nos dados, dos temas sobre direito penal 

é o terceiro que mais aparece [em processos], no índice do CNJ, é a violência doméstica.  

 

Andréa Pachá – É, é impressionante, é mesmo.  

 

Nathalya Royer – O fato da sra. ser juíza de primeiro grau, existindo ministros e 

desembargadores, acha que de alguma forma prejudicou o seu trabalho lá dentro? 

 

Andréa Pachá – Olha, isso assim, também vou lhe falar do meu lugar. Em regra, costuma 

não funcionar, porque tem uma relação de hierarquia, enfim, isso na corporação 
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naturalmente tem. Mas, eu pessoalmente nunca tive nenhum tipo... mas, também nunca 

me coloquei em um lugar que eu pudesse me submeter a este tipo de verticalização, sabe. 

Eu acho que eu estava ali exercendo uma função... sempre tive muita clareza, porque 

aquilo é um órgão, claro, o segundo do judiciário, com controle e fiscalização, inclusive 

de tribunais superiores, e eu era uma juíza de primeiro grau. Mas, como a minha ida para 

lá  foi, assim, em razão de possibilidade de trabalho... não foi um projeto pessoal ser 

conselheira do CNJ, então eu tive muita autonomia pra fazer o que eu tive vontade e tive 

muito espaço para atuação. Mesmo porque, o que eu percebi, é que como eu escolhi 

pautas que eram pautas de trabalho e não necessariamente pautas de poder, porque essas 

pautas normalmente são pautas invisíveis, aquele espaço da adoção que ninguém mexe, 

violência doméstica, conciliação, é como se fosse uma pauta de perfumaria. Assim, você 

percebe que isso é tratado dessa forma. Mas pra mim, a visão que eu tinha, é que a partir 

dessas pautas era possível fazer uma transformação significativa no poder. Então, se era 

o espaço que eu tinha... sempre aprendi a trabalhar nas entrelinhas, que eu acho 

importante que isso seja feito por dentro da instituição. Você tem uma legitimação 

institucional quando você ocupa esse espaço, que se você pode usar a favor da sociedade 

você consegue avançar. Se eu fosse fazer um movimento pela conciliação fora do 

judiciário, isso talvez não tivesse nenhum reflexo. Se eu fosse fazer um discurso pela 

afirmação da necessidade das varas de violência, de outro lugar, isso talvez não tivesse... 

então, o fato de eu ser juíza e ocupar esse espaço possível, eu percebo que é um espaço 

de autonomia, então eu não tive nenhuma limitação para trabalhar nesses espaços. 

Embora eu reconheça que a estrutura do judiciário é extremamente autoritária e 

hierarquizada, extremamente. Eu não sei se esse tipo de percepção no meu caso está 

ligada a liberdade que eu escolhi, porque quando eu escolhi a profissão, já não foi uma 

escolha, aquela escolha assim: “ah, minha vida inteira eu me dediquei para ser juíza”. 

Não, eu quis ser juíza, mas eu tinha a possibilidade de ser inúmeras outras coisas. A minha 

escolha foi muito livre, né. Então eu acho que isso me coloca em um lugar que facilita 

um pouco a não submissão a esse tipo de hierarquia, ou de comando, enfim.  

 

Nathalya Royer – Na transição entre as pautas da ministra Ellen e do ministro Gilmar 

houve muita diferença? Isso de alguma maneira interferiu no trabalho de vocês? 

  

 Andréa Pachá – Na minha pauta, de novo, não. Mas houve uma mudança muito grande 

entre a condução da ministra Ellen e do ministro Gilmar. A condução da ministra Ellen 
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era uma condução mais voltada para a informatização, ela tinha uma questão mais de 

organização interna. E o ministro Gilmar, os dois anos que passou no conselho, ele 

pautava a vida pública, o judiciário passou dois anos pautando a imprensa. E, eu acho que 

ele entendeu os projetos que eu coordenava, que eram projetos que davam uma 

visibilidade muito positiva pro judiciário. E eu não só consegui continuar, como tive, 

assim, autonomia total praz fazer. Ele era uma pessoa que descentralizava a administração 

de uma maneira muito eficiente. Escolheu uma pauta dos presídios, que era uma pauta 

que ninguém falava e que = também acabou sendo uma pauta, assim, importante, na 

perspectiva dos Direitos Humanos. Mas, administrativamente foi quando o conselho 

acabou crescendo de mais... burocraticamente, sabe. Entrou muita gente, muito 

funcionário, a estrutura administrativa cresceu de mais, porque não tinha uma estrutura 

administrativa, era zero... quando eu fiz o cadastro de adoção, às varas de violência, nós 

não tínhamos nada. Era um assessor dividido por dois, um motorista pra todo mundo, era 

uma coisa bem... 

 

Nathalya Royer – Os primeiros anos foram essa estruturação, né... 

 

Andréa Pachá – É, eu acho que era ideal... ideal que não tivesse se transformado num 

“tribunalzão”. A sensação que dá é que a burocracia aprisiona esses órgãos, quando você 

vê já fincou raiz, sabe.  

 

Nathalya Royer – Nesse período que a sra. foi conselheira existiu alguma proximidade 

maior com algum conselheiro? 

 

Andréa Pachá – Você exercer um trabalho em Brasília, com 15 pessoas do teu grupo, 

você acaba se aproximando. Eu fiquei muito mais próxima do que eu era do Joaquim 

Falcão e do Técio Lins e Silva, que eram aqui do Rio. Então, a gente de alguma forma 

estava sempre próximo, né. E tinha o ministro [Gilson Langaro] Dipp, que foi corregedor, 

que entrou depois. Mas eu acho que era isso. O Felipe Locke [Cavalcanti], que era 

promotor, e o [Antonio] Umberto [de Souza Júnior], que era juiz do trabalho. Mas, eu 

acho que a relação mais próxima, eu acabei ficando mesma restrita a turma aqui do Rio.  

 

Nathalya Royer – Nesse tempo que a sra. fez parte do CNJ, sentia que existia uma 

preocupação do CNJ se afirmar frente ao judiciário? 
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Andréa Pachá – Eu acho que estava muito no começo que... logo que entrei, no segundo 

mandato, o CNJ apresentava uma crise bem inicial de identidade. Definido os limites, o 

regimento interno foi feito nessa gestão. Então, não se tinha muita clareza, eu acho que 

às coisas eram feitas de uma maneira mais... pragmática, sabe. A justiça em números foi 

feita nessa ocasião. A gente ainda não tinha nenhuma consistência de dados, esse 

produtivismo, isso tudo veio depois. Eu acho que em um primeiro momento ainda 

precisava saber, assim, quais são os limites, ainda se discutia muito o que o CNJ pode e 

o que não pode controlar, porque essa era uma questão.  

 

Nathalya Royer – Posso pular um pouquinho... 

 

Andréa Pachá – Pode, pode... 

 

Nathalya Royer – Você disse que quando estava no CNJ era complicado essa questão... 

porque tinha a sua família, então tinha que ter esta divisão do seu tempo. Pra atender a 

demanda dos seus filhos. Por estar no CNJ, na magistratura, já chegou em algum período 

a sentir uma culpa, por pensar que não estava dando uma atenção suficiente para a família, 

filhos? 

 

Andréa Pachá – Isso, assim... A sensação que eu tenho é que a gente nasce com a culpa 

no gênero. Essa é a grande angústia que eu tenho, até hoje eu faço terapia, porque não 

tem jeito, a gente... Eu tô aqui, tô culpada... Sei lá, você parece que é um polvo e tem que 

estar em todos os lugares. Claro que isso acontece, aconteceu muitas vezes. Mas assim, a 

minha forma de lidar com isso sempre foi por meio da terapia, não vivo sem, porque 

ajuda, né. Pelo menos a compreender. Pois, a gente fantasia... uma onipotência muito 

grande, de achar que o mundo precisa de você. E na verdade às coisas acontecem com ou 

sem você. É você... uma referencia muito autocentrada, então lidar com isso é muito 

difícil, com filho pequeno então, né... é complicado.  

 

Nathalya Royer – Pachá, acho que hoje seria mais ou menos isso, muito obrigada por 

tudo. 

 

Andréa Pachá – Esta bom querida.  
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Nathalya Royer – Andréa, será que você pode me contar um pouco sobre a sua vida 

pessoal, sobre onde você nasceu, incluindo o seu bairro, quem são seus pais, o colégio 

que você estudou. 

 

Andréa Pachá – Eu nasci em Petrópolis, em 1964. E eu sou a mais velha de três irmãos, 

tinha um irmão e uma irmã que vieram na sequência. Meu pai e minha mãe são casados 

até hoje, há 54 anos. Quando eu nasci, o meu pai era advogado e a minha mãe era 

professora. Logo depois, ela foi a primeira mulher a trabalhar como diretora no pré-

escolar da rede pública. Ela criou um jardim de infância, na época em que não existia na 

rede pública. E trabalhou durante muitos anos no Colégio Pedro II, ela tinha quase 400 

alunos na pré-escola. Eu tenho muita lembrança disso, pois, a escola era próxima da 

minha casa. E, enfim, eu fui criada numa família muito grande, porque era uma família 

extensíssima. A minha avó era árabe, matriarca total, tinha 5 filhos, 18 netos. Então, a 

vida familiar era muito frequente. Todos os domingos, obrigatoriamente, o almoço era 

em família, sob o comando  da minha avó. Ela morou com a gente a vida inteira, até ela 

morrer. E a infância foi toda em Petrópolis, eu estudei no Colégio Werneck. E, antes de 

fazer vestibular, eu resolvi fazer formação de professores, no Colégio Santa Isabel, junto 

com o segundo grau. Eu não tinha muita certeza do que eu iria fazer da vida. E quando 

eu fiz vestibular, eu vim para o Rio [de Janeiro], em [19]81. E então fui para a UERJ, 

quando me graduei.  

 

Nathalya Royer –Você então tem dois irmãos?! Pode falar um pouco sobre eles.  

 

Andréa Pachá – Posso. A diferença entre o meu irmão e eu é de dois anos, e do meu 

irmão para a minha irmã é de dois anos. Ele hoje é advogado. 

 

Nathalya Royer – Me desculpa, como é o nome dele?  
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Andréa Pachá – Miguel Pachá Júnior. E ele agora advoga também, se graduou na UERJ 

e também teve uma experiência no mundo artístico, porque ele é artista plástico, ele foi 

vídeomaker, teve uma produtora e voltou a advogar há pouco tempo. E a minha irmã é 

médica, é oftalmo, também da UERJ. A família toda é da UERJ, é muito triste a gente ver 

a UERJ vivendo isso, muito triste.  

Então, o deslocamento para o Rio foi em função da universidade. E a gente acabou 

ficando por aqui.  

 

Nathalya Royer – Você pode falar um pouco sobre os seus filhos, a idade que você teve 

eles, o nome deles, o que eles fazem. 

 

Andréa Pachá – Eu casei em [19]93, eu tinha 29 anos. Em [19]94 eu fiz o concurso para 

magistratura, quando comecei a pensar na possibilidade de ter filho, de ter mais 

tranquilidade, porque eu trabalhava com produção de teatro, que era uma instabilidade 

danada. E foi quando eu retomei o estudo do direito, foi depois do casamento. Então eu 

passei no concurso em [19]94. E então eu tive o João [Pachá] em [19]95 e o Kike [Carlos 

Henrique Pachá] em [19]97. Então, o João hoje tem 22 anos e o Kike amanhã faz 20 anos. 

Os dois estudam Direito [risos]...mas assim, nenhum tipo de orientação, ou pressão. Acho 

que a única coisa que eu falava pra eles o tempo todo, quando eles tinham dúvida, ou 

alguma coisa: “olha, Direito é um curso que não me fechou portas, ao contrário, ainda 

que não se saiba o que você quer da vida profissionalmente, foi um tipo de conhecimento 

que nunca sobrou na minha vida, que todas as vezes que eu precisei, que eu quis retomar, 

ou que eu quis até pensar na possibilidade pragmática de trabalhar, de ter um emprego, 

um trabalho que fizesse dinheiro, o Direito só me abriu porta”.  

 

Nathalya Royer – Você poderia falar sobre o seu companheiro, o nome dele, a profissão.  

 

Andréa Pachá – Olha, eu fui casada durante 22 anos, com o Marcelo [Portela Cardoso]. 

Quando nós casamos ele era engenheiro, ele estudou Direito depois, enquanto os meninos 

cresciam. Ele hoje é advogado. E nós nos divorciamos em 2015, há 2 anos e meio, mais 

ou menos. E assim, ele sempre foi muito parceiro, grande parte da minha atividade 

profissional  foi possível porque ele dividia as obrigações, às responsabilidades com os 

meninos. Quando eu fui para o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, as crianças eram 

pequenas ainda, tinham 10 e 12 anos, e ele segurou tranquilo, para eu poder ir e voltar. 
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Eu sempre viajei muito em função da Associação [dos Magistrados Brasileiros], das 

atividades do Conselho e ele sempre foi muito parceiro para essa retaguarda, para ficar 

com os meninos nesse tempo, se não nem dava. Esse é um problema muito frequente, e 

eu percebia isso no CNJ, eu era a única mulher, primeiro com a ministra Ellen [Gracie], 

depois sozinha, em um colegiado com 15, acho que a gente já falou sobre isso. E era 

muito pesada a rotina, mesmo de longe, era pesado administrar a culpa.  

 

Nathalya Royer – Para conciliar a carreira e a família, você sempre contou com a ajuda 

de outras mulheres. Por exemplo: mãe, ou empregadas, babás? 

 

Andréa Pachá – Sempre, sempre. Mãe menos, tanto a minha sogra, quanto a minha mãe 

nunca fizeram o perfil vovozinhas disponíveis. Elas tinham a vida delas, minha mãe, 

muito em função do meu pai, se aposentou e não virou vovozinha, ela virou companheira 

do meu pai. E companheira mesmo, de estar presente, muito próxima a ele, o tempo todo. 

Sempre me dava uma guarida, quando precisava, mas sempre no limite do tempo dela. E 

a minha sogra a mesma coisa, ela descobriu o mundo depois que foi avó. Ela descobriu 

que podia viajar, ela tinha um grupo de amiga, ela era divorciada. E quando tinha 

disponibilidade e eu precisava, podia contar com ela. Minha irmã me ajudava muito. E eu 

sempre tive alguém em casa que pudesse ficar com os meninos, tinha uma vizinha, que 

era muito próxima e que tinha uma filha única, que é muito amiga dos meninos até hoje, 

pois, eles cresceram meio juntos. Eles podiam ficar lá, quando eu precisava me ausentar, 

então sempre tive essa facilidade, muito em função da cidade que eu escolhi pra viver. 

Pois, os meninos cresceram em Petrópolis, eu só vim para o Rio com eles, quando eles já 

tinham concluído o ensino médio. E o fato de ser uma cidade menor nos dá uma 

possibilidade de organizar melhor esse tipo de rede solidária.  

 

 Nathalya Royer – Você acha que o período mais pesado da sua carreira foi o que esteve 

no CNJ? Por causa dessa questão de sempre estar viajando, se deslocando?  

 

Andréa Pachá – Eu sempre tive uma relação com o trabalho muito prazerosa. Eu estava 

pensando nisso a pouco tempo e acho que deveria ser um direito das pessoas escolherem 

o trabalho na proporção do prazer que esse trabalho traz. Então eu nunca me senti, ao 

contrário, vejo muitos colegas reclamarem da sobrecarga, sempre trabalhei em lugares 

mais pesados, menos pesados, com mais volume de processo, menos volume de processo, 
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mas a rotina do meu trabalho é uma rotina muito prazerosa pra mim. Eu gosto de fazer 

audiência, adoro julgar. Agora, o deslocamento é a parte mais custosa. Eu nunca fiz uma 

coisa só, mesmo quando eu estava no Conselho [Nacional de Justiça], ou na magistratura, 

eu sempre tive atividades paralelas da área da cultura, por exemplo. Eu nunca deixei esse 

lado da minha vida. Então eu sempre escrevi, sempre participei de debates, de encontros 

com pessoas que querem pensar o país, ou pensar a arte, eu sempre estive muito 

disponível para participar desses encontros. Nunca encarei isso como trabalho, então, 

talvez o peso não venha por causa da forma de encarar essas coisas. Agora, o cansaço pra 

mim, a parte que enxergo como mais difícil na minha vida, neste contexto todo, foi o 

momento que eu estava em Brasília, mas não pelas viagens, que eu estava um pouco 

acostumada, mas porque foi um período que o meu ex marido teve um problema de saúde, 

precisou se submeter há três cirurgias e eu ficava igual ping-pong, de um lado para o 

outro, não tinha como me licenciar do Conselho e foi um período realmente muito difícil. 

Eu entrei no Conselho em 2007, junho ou julho de 2007. De outubro de 2007 até março 

de 2008 foi muito pesado, já que eu precisava administrar a doença, estar perto, segurar 

a onda dos meninos, porque foi uma doença grave, com risco de morte. Então foi muito 

pesado. E depois que passou, também, não fico... Acho que tem a ver com temperamento, 

eu puxei isso da minha mãe, eu não fui educada para me alimentar do que é ruim, do que 

faz mal. Então, está vivendo o que é ruim, enfrenta, vive, vira a página e não fica 

valorizando o que é ruim. Não tenho tendência de me vitimizar, ou ficar buscando essas 

coisas, acho assim, foi muito difícil, mas passou. Passa tudo, passa o que é bom e o que 

é ruim. Mas foi um período muito, muito, complicado.  

 

Nathalya Royer – Isso em 2007? 

 

Andréa Pachá – De 2007, até meados de 2008.  

 

Nathalya Royer – E você acha que esses períodos de grande afastamento, de ficar nessa 

correria, de alguma forma interferem na sua vida pessoal. Tanto com os seus filhos, ou 

com o seu ex-marido. Por exemplo: estar em Brasília por um longo período fazia com 

que seus familiares reclamassem o tempo que não estavam em contato contigo? 

 

Andréa Pachá – Eu acho que reclamar todo mundo vai reclamar sempre. Mesmo quando 

estamos muito tempo com eles, porque parece que é da cultura reclamar sempre mais 
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presença. Mas, eu nunca percebi esses afastamentos como alguma coisa que 

comprometesse a nossa relação, nem com relação ao meu ex-marido e nem com relação 

aos meninos. E assim, o meu casamento chegou ao fim, não por causa desse tipo de 

problema, de afastamento, porque, enfim, acabou. Mas não em razão dessas ausências. E 

com os meninos, mesmo longe, eu não me percebia longe, a gente sempre esteve muito 

próximo. E sempre foi muito clara a forma de dizer para eles o que estava acontecendo, 

então eu acho que no fundo, eles de alguma forma alimentaram um certo orgulho, até 

pelo trabalho que eu fazia. Pois, muitas vezes eu fui ao colégio, a convite deles, pra falar 

do meu trabalho, das coisas que eu fazia e eles ficavam fascinados, porque muitas mães 

não trabalhavam, ou não tinham atividade. E eles percebiam essa diferença, então isso foi 

muito legal. E hoje que eles estão crescidos, o meu caçula faz 20 anos amanhã, eu tenho 

muita tranquilidade, assim, de entender que é a qualidade do tempo que interessa. E filho 

assimila muito mais pelo que ele vê do que pelo que você fala. Então, eu acho que é isso. 

E também tem a ver com sorte, pois, as vezes você faz tudo certo e desanda. Então, eu 

acho que a gente tem uma onipotência de se perceber como responsável por todo o destino 

do filho, que não tem espelho na realidade. Não é assim que a banda toca.  

 

Nathalya Royer – Desculpa, eu não me recordo se já foi respondido com qual idade você 

se casou?  

 

Andréa Pachá – Eu casei com 29 anos. Tive o primeiro filho com 31 e o segundo com 

33. E era uma idade para a minha geração já avançada, as minhas amigas todas já tinham 

casado e tinham tido filho. Especialmente as amigas que estudaram o normal comigo, 

casaram com 20 anos, 21 anos, no máximo.    

 

Nathalya Royer – E você sentiu alguma cobrança por causa disso?  

 

Andréa Pachá – Engraçado, a cobrança que eu sentia maior era da minha avó materna, 

pois, a minha avó paterna já tinha morrido, mas a minha avó materna ficava muito aflita 

com essa coisa da liberdade, de não ter um vínculo, de não ter um casamento. Eu acho 

que ela tinha tanta ansiedade por ser bisavó. E aí ela acabou conhecendo o meu primeiro 

filho, o segundo não. Minha mãe não me cobrou, meus amigos também não. Porque 

também tinha muita gente que não tinha vivido essa realidade. Eu acho que em Petrópolis 

foi mais visível isso, pois, tinha um padrão mesmo, das pessoas que ficavam lá e não iam 
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fazer faculdade, que daí o casamento era quase que um destino. E os meus amigos daqui, 

da faculdade, ainda estavam nesse processo, começando a se relacionar, casar, foi assim.  

 

Nathalya Royer – Quando você se casou já estava na magistratura?  

 

Andréa Pachá – Não, eu era produtora de teatro.  

 

Nathalya Royer – Quando vejo a sua trajetória e o seu retorno ao Direito, me parece que 

a família tem um papel muito central na sua história. Por qual motivo?  

 

Andréa Pachá – Lembra que eu falei a pouco, a gente acaba aprendendo mais pelo 

exemplo do que pelo discurso. A minha família não tem nenhuma tradição no mundo 

jurídico. O meu pai é o primeiro a trabalhar com Direito, pois, o meu avô era imigrante. 

Ele veio da Síria com a minha avó, eles eram cristãos ortodoxos, em uma comunidade 

que foi invadida pelos muçulmanos e eles foram expulsos de lá. E ela veio muito jovem 

para o Brasil, com ele, recém casada. Ela tinha 14 anos. E meu avô era comerciante. O 

meu pai, quando fez vestibular, fez para medicina. Ele não passou para medicina e 

resolveu estudar para Direito. Ele era vereador, foi vereador com 18 anos. E eu lembro 

que a história que ouvia é que pelo desejo do meu avô, ele seria comerciante, para poder 

cuidar das coisas da família. E ele nunca se interessou pelo comércio. Foi estudar direito, 

depois advogado, depois juiz pelo quinto, foi presidente do Tribunal do Rio. Hoje tem 82 

anos e advoga. Então foi ele que começou isso. E quando eu fui fazer direito, eu não tinha 

muita certeza, e ele nunca disse: “faz isso ou faz aquilo”. Nunca, não tenho essa 

lembrança. Ele disse: “faz o que vai te fazer feliz, que o que você escolher e fizer bem 

você vai se dar bem”. Essas era a orientação que eu recebia tanto dele, quanto da minha 

mãe. Então eu tive essa sorte de também viver em um ambiente familiar que não foi um 

ambiente de confronto, foi sempre um ambiente de muito acolhimento. Tanto que depois 

que eu terminei a faculdade, advoguei um pouco e resolvi parar para poder estudar roteiro 

de cinema, e depois fui produtora de teatro. Eles eram os primeiros da fila, em todas as 

produções. Meu irmão quando foi ser artista plástico, eles estavam lá em todas as 

exposições. Então eu sempre tive um ambiente sempre livre para escolher e tive sorte. 

Porque também não era assim: “faz o que quer e não tem nenhuma responsabilidade”. 

Era: “faz o que quer e assume a responsabilidade pelas tuas escolhas”, pois, a gente nunca 

teve boa vida, nunca foi da minha formação. Mas eu sempre tive muita liberdade e isso 
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talvez tenha sido um facilitador dessa escolha, sabe. Eu acho que de observação, sempre 

tive muita admiração pelo trabalho da minha mãe e pelo trabalho do meu pai. Então eu 

acho que isso facilita, fortalece a segurança. Então, eu acho que foi importante sim.  

 

Obs.: O resto da entrevista a Andréa Pachá me mostra suas fotos, nas redes sociais. Existe 

aproximadamente 40 minutos de áudio, dela mostrando quem é seu ex-marido, quem são 

seus filhos, pais. Fotos de viagens, dela na UERJ, na época do CNJ, releituras de peças e 

de outros juízes e desembargadores.  

 

Andréa Pachá –  Entre o roteiro de cinema e a produção de teatro, eu era sócia da 

Christina Oiticica, que é casada com o Paulo e da Maria do Rosário. E a gente tinha uma 

casa em Botafogo, que se chamava “Avatar — Cultura e metafísica”. Eu cuidava da 

livraria e do bar. E aí tinha uma galleria de arte, tinha um auditório e tinham salas de tarô, 

astrologia, numerologia. Era uma casa super legal. Aí saia em todos os jornais, era uma 

casa super badalada [risos]. Isso foi em 89/90.  

 
 
 
 


