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Tribunal de Justiça assina convênio com Governo do 
Estado para a capacitação de policiais militares

O Presidente do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz 
Zveiter, reuniu-se, no dia 18 de agosto, com 
o Secretário de Estado de Assistência So-

cial e Direitos Humanos, Ricardo 
Manuel dos Santos Henriques 
(representante do Governador 
Sérgio Cabral); o Secretário de 
Estado de Segurança Pública, 
José Mariano Beltrame; e a De-
sembargadora Marilene Melo 
Alves, Presidente do Subgrupo 
de Trabalho para Conciliação e 
Mediação, para assinar Termo 
de Cooperação Técnica com o 
Governo do Estado, objetivando 
a capacitação em mediação dos 
policiais militares membros das 
Unidades de Polícia Pacificadora 
(UPPs), já instaladas em 12  co-
munidades da cidade.

Estiveram presentes, ainda, à cerimônia, o Secretá-
rio de Estado da Casa Civil, Arthur Vieira Bastos; o 3º 
Vice-Presidente do TJERJ e Corregedor-Geral da Justiça 
em exercício, Desembargador Antônio José Azevedo 
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Pinto; o Presidente da Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Antonio 
Siqueira, e os Desembargadores Ademir Pimentel, Katya 
Maria Monnerat, Gizelda Leitão e Sebastião Rugier Bolelli.

Durante dois anos, disponi-
bilizando infraestrutura, profes-
sores e material, o TJERJ vai pre-
parar PMs para dirimir conflitos 
entre moradores, familiares, 
vizinhos, antes que  cheguem 
ao Judiciário. Em torno de 180 
mil pessoas serão beneficiadas 
pela ação.

“Tem sido de grande impor-
tância a parceria dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio para a realização de ações 
efetivas no Estado. A mediação 
vai fazer com que o exercício da 
cidadania também chegue às 

comunidades. É fundamental que todos os segmentos 
da vida social, sejam entidades governamentais ou 
não, reassumam seus papéis nessas comunidades. Os 
policiais serão capacitados e receberão uma certifica-
ção ao fim do curso. Vão se especializar para cumprir 

O Presidente do TJERJ, Desembargador Luiz Zveiter, assina Termo de Cooperação Técnica, acompanhado pela Desembargadora 
Marilene Melo Alves, e pelos Secretários de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Ricardo Manuel dos Santos Henriques, 

e de Segurança Pública, José Mariano Beltrame

A mediação 
vai fazer com que

o exercício da
cidadania

 também chegue
 às comunidades.

Presidente do TJERJ, 
Desembargador  Luiz Zveiter

Foto: Ana Cristina Erthal Leonardo
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um papel que já desempenham no dia a dia das comu-
nidades”, declarou o Presidente Zveiter. O programa 
de mediação é abrangente e inclui aulas de Ética e de 
Técnica de Comunicação, cujos conceitos são extraídos 
da Psicologia, da Antropologia e mesmo da Psicaná-
lise. Há previsão também de Cursos complementares 
para os Policiais das UPPs com aulas de Direito Penal, 
Civil e Direito de Família.

Após mencionar que o Governador Sérgio Cabral - 
que não pôde estar presente à solenidade devido a um 
problema de saúde - fazia questão de assinar o termo 
posterior e pessoalmente, o Secretário de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos, Ricardo Manuel 
dos Santos Henriques, enfatizou seu reconhecimento 
“de que as UPPs representam, talvez, a maior inovação 
de políticas públicas não só no Estado, mas 
no país”, e que, “sob a orientação do atual 
Governador, e sob a condução do Secretário 
José Mariano Beltrame, surge a possibilida-
de de uma cidade em que todos tenham o 
direito de ir e vir, em que todos possam ser 
cidadãos, exercendo plenamente sua condi-
ção de habitantes do Rio de Janeiro”. Para o 
Secretário, “uma das dimensões mais rele-
vantes, para dar prosseguimento e consolidar 
o plano de pacificação, é a das relações entre 
os policiais e os moradores da comunidade. 
Essas relações precisam quebrar estigmas e 
preconceitos, e estabelecer vínculos fortes de 
confiança, para que os policiais, operadores 
de segurança, sejam vocacionados para a 
sua função de servidores públicos. Estamos 
caminhando para que os policiais sejam, nas 
comunidades, servidores públicos tão impor-

tantes quanto diretores de escolas ou de ativi-
dades médico-hospitalares”, afirmou.

Em seu discurso, o Secretário de Estado de 
Segurança Pública, José Mariano Beltrame, 
realçou a importância da parceria: “Gostaria 
de agradecer ao Tribunal de Justiça, que dá 
esse passo importante e decisivo para que nós 
tenhamos melhores dias. Em todas as vezes 
que procuramos o Presidente Luiz Zveiter, não 
tivemos apenas os nossos pedidos atendidos, 
mas os problemas resolvidos”. Informou, ain-
da, que a mediação reforçará a relação de 
confiança entre a população e a polícia: “A 
polícia militar, de certa maneira, já realizava 
ações nesse sentido, mas, até então, empíricas, 
desenvolvidas basicamente na relação entre os 
policiais e os moradores. A partir de agora, eles 
terão um aprimoramento técnico. Cremos que, 

ao almejarmos ações diferenciadas, precisamos quali-
ficar diferencialmente”.

A Desembargadora Marilene Melo Alves, integrante 
da Comissão de Mediação do Tribunal de Justiça, mos-
trou-se extremamente otimista após encontro com os 
comandantes das UPPs: “Naquela oportunidade, pude 
constatar o genuíno interesse de todos e a sincera ade-
são ao programa, que veio em boa hora, porque, nas 
comunidades, os policiais já vêm sendo solicitados a 
intervir em conflitos de vizinhança e congêneres”.

Segundo ela, o convênio Judiciário-Executivo pre-
vê a elaboração de um manual de encaminhamento 
de pendências sociais e jurídicas. Esse manual, a ser 
distribuído pelos funcionários das UPPs, conterá, por 

Estamos caminhando 
para que os policiais 

sejam, nas comunidades, 
servidores públicos tão 

importantes quanto 
diretores de escolas ou 
de atividades médico-

hospitalares.

Secretário de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos,  

Ricardo Manuel dos Santos Henriques

A partir de agora, 
eles terão um 

aprimoramento 
técnico. Cremos 

que, ao almejarmos 
ações diferenciadas, 
precisamos qualificar 

diferencialmente.

Secretário de Estado de Segurança Pública, 
José Mariano Beltrame
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exemplo, indicações das providências necessárias para 
realização de desconto em folha de pensão de alimen-
tos, ajustada perante o mediador; para que se faça o 
registro de um filho que ainda não foi reconhecido; 
para o encaminha-
mento de menores a 
atendimento psico-
terápico, além de in-
formações sobre pro-
gramas assistenciais 
federais, fornecimento 
de remédios pelo Esta-
do, e outras medidas 
disponibilizadas pelos 
serviços jurídicos ou 
pelos setores de assis-
tência social do Tribu-
nal ou do Estado. “O 
Tribunal consolidará 
todas as informações, 
que estão esparsas, 
necessárias para 
que problemas, cuja 
solução permaneça 
pendente, mesmo depois de uma mediação bem-su-
cedida, possam receber o encaminhamento devido. O 
objetivo almejado  é a recuperação da confiança da 
população nos representantes do Estado que estão 
mais próximos, no caso, os integrantes da Polícia 
Pacificadora. Tudo isso irá contribuir para o fortale-
cimento do modelo de segurança recém-implantado 
e que se revela fundamental para o nosso Estado”, 
ressaltou a magistrada

A princípio, a atuação de um programa-piloto será 
testada em cinco localidades em que existem UPPs em 
funcionamento. São elas: Santa Marta, Cantagalo, 
Chapéu Mangueira, Babilônia e Batam. Para isso, con-

forme a Desembarga-
dora Marilene Melo 
Alves, numa primeira 
etapa, iniciada em 
13 de setembro, 120 
policiais foram selecio-
nados para participar 
da primeira fase do 
curso, na qual tive-
ram aulas de técnicas 
de abordagem sem 
violência. Após isso, 
três policiais de cada 
uma das 12 UPPs - os 
que se destacaram 
na primeira parte do 
curso - participaram 
da segunda fase, com 
45 horas de duração. 
“Tem sido de grande 

proveito o aprendizado de novas técnicas de mediação 
a serem aplicadas na prática que já desenvolvíamos”, 
declarou Marco Antoni,  3º Sargento da Polícia Mili-
tar, em atividade na Unidade de Polícia Pacificadora 
do Batam, integrante do primeiro grupo de policiais 
que participou da primeira fase do programa. Todo o 
curso, caso não estivesse sendo custeado pelo Tribunal 
de Justiça, representaria o investimento individual  em 
torno de três mil reais para um policial que cursasse se-
melhante especialização em uma instituição privada.

O objetivo almejado 
é a recuperação da 

confiança da população 
nos representantes do 
Estado que estão mais 
próximos, no caso, os 
integrantes da Polícia 

Pacificadora.

Presidente do Subgrupo de Trabalho para 
Conciliação e Mediação

Desembargadora Marilene Melo Alves

Policiais militares, membros das Unidades de Polícia Pacificadora, participam da 
primeira fase do programa de capacitação em mediação
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EMERJ promove seminário sobre 
a modernização da Lei do Direito Autoral

Com o intuito de despertar o interesse e tra-
zer informações sobre as novas diretrizes 
no campo do Direito Autoral, enfocando a 
proposta de modernização da Lei do Direito 

Autoral que o Ministério da Cultura apresenta à socie-
dade, a EMERJ realizou, no dia 17 de agosto, o semi-
nário “Os Direitos Autorais no Anteprojeto de Reforma 
Legal de 2010 – Novas perspectivas e uma visão do 
Judiciário”.

O evento, coordenado pelo Desembargador An-
dré Gustavo Corrêa de Andrade e pelo Advogado e 
Professor Victor Drummond, teve a mesa composta 

pelos palestrantes Marcos Souza, Diretor de Direitos 
Intelectuais do Ministério da Cultura, Lênio Luiz Streck, 
Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, e pela 
Desembargadora Leila Mariano, que participou dos 
debates.

Iniciando os trabalhos, o primeiro palestrante, Dr. 
Marcos Souza, fez um breve apanhado histórico da 
atuação do Estado nas questões de direito autoral e 
explicou que a proposta de revisão da lei iniciou-se 
em 2005, a partir de uma série de controvérsias que 
chegavam permanentemente ao Ministério da Cultura.  
Em 2006, explicou, iniciou-se um processo batizado 
no ano seguinte de Fórum Nacional de Direito Au-
toral, que durou até 2009.  No âmbito desse fórum, 

discutiram-se basicamente temas que envolviam duas 
necessidades: a de revisar a legislação autoral e a de 
repensar o papel do Estado no tocante ao direito au-
toral brasileiro. 

Segundo o palestrante, as alterações legislativas 
propostas se dividem em três grupos principais: 1) cor-
reção de erros conceituais e de técnica legislativa pre-
sentes em alguns dispositivos vigentes, que eram e são 
fontes de incerteza quanto à respectiva interpretação 
jurídica; 2) inclusão de novos dispositivos sobre temas 
abordados de forma insuficiente ou desequilibrada na 
lei em vigor, ou em relação aos quais a atual legislação 
é omissa; e 3) concretização da técnica legislativa con-
temporânea, com cláusulas gerais e normas mais aber-
tas, harmonizando o direito autoral com o restante do 
ordenamento jurídico brasileiro e objetivando evitar 
seu anacronismo precoce.

Foram destacados, pelo palestrante, alguns dos 
pontos mais polêmicos da proposta. Em primeiro lu-
gar, as cláusulas gerais que estão presentes nos artigos 
1º e 3º, tendo sido explicitado que o direito autoral 
não está acima de outros direitos e garantias constitu-
cionais presentes em nosso ordenamento jurídico. No 
mesmo sentido, foi destacada a inclusão da previsão 
do art. 6º, que transporta para a regulação do direito 
autoral alguns princípios presentes no Código Civil, 
sobretudo aqueles que dizem respeito aos contratos e 
negócios jurídicos.

Outro destaque do anteprojeto, conforme o pa-
lestrante, é a ampliação das limitações aos direitos 
autorais, tratada no artigo 46.  O Brasil tem uma das 
legislações mais rígidas do mundo no tocante ao uso 
de obras intelectuais protegidas que não demandam 
autorização prévia, o que leva para a ilegalidade boa 

A proteção outorgada pela Lei de 
Direitos Autorais em vigor tem 

sido insuficiente para oferecer essa 
garantia ao titular do direito.

Desembargador André Gustavo de Andrade

Revista Interação nº 37
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parte da população e desmoraliza 
a legislação, por tornar impraticá-
vel a sua observância, assim como 
a sua defesa por parte do Estado. 

Assim sendo, o Dr. Marcos 
Souza apontou que atos banais são atualmente 
considerados ilegais e caracterizados como pirataria, 
como, por exemplo, a importação de músicas e vídeos 
para aparelhos portáteis (players de mp3 e mp4), o 
que, a rigor, representa infração à lei atual de direitos 
autorais. Destacou, ainda, que, pela letra da lei, sem 
autorização e pagamento prévio, sequer um professor 
pode usar obra audiovisual – filme, novela, videoclipe 
– para ensinar. Quanto às bibliotecas, se a obra ainda 
não caiu em domínio publico, e se não se consegue 
encontrar o seu titular, vive-se uma situação em que 
não se é permitido fazer uma cópia de preservação e 
conservação, sob pena de infração à lei. 

Esses, conforme o palestrante, seriam exemplos 
práticos de circunstâncias que não ajudariam na cria-
ção de uma cultura de respeito aos direitos autorais. 
Por conta disso, a proposta do novo texto legal sugere 

Revista Interação nº 37
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A gestão coletiva 
de direitos é 

necessariamente 
uma administração 
subsidiária, deve ser 
aplicada e exercida 
quando não houver 
a possibilidade de 
o criador exercer 

o seu direito 
diretamente.

Prof. Victor Drummond

O novo texto prevê 
direitos em redes 
digitais, definindo 
a modalidade de 

uso interativo 
de obras e a 

quem cabe sua 
titularidade.

Dr. Marcos Souza

A transparência 
e a prestação de 
contas por parte 

das sociedades de 
gestão coletiva 
decorrem da 
principiologia 
que sustenta 
a construção 

constitucional do 
projeto, que leva 

em consideração o 
fato de que a cultura 

é uma questão de 
direito público.

Dr. Lênio Luiz Streck

novas situações em que se possa fazer uso das criações 
protegidas, sem a necessidade de se pedir autorização 
ou pagar qualquer retribuição. Essas possibilidades de-
vem atender a três critérios, que são, inclusive, previs-
tos em acordos internacionais: a) devem abranger ape-
nas casos especiais; b) não podem afetar a exploração 
normal da obra; e c) não devem causar prejuízo injus-
tificado aos interesses legítimos do autor. Com relação 
aos contratos envolvendo direitos autorais, foram in-
corporadas a essa legislação específica disposições do 
Código Civil. O novo texto torna explícito o conceito 
de licença (autorização para uso sem transferência de 
titularidade), para que o autor conheça as alternativas 
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para melhor controle dos usos de suas obras.  Nos 
contratos de edição, não é mais permitida a inclusão 
de cláusula de cessão de direitos (transferência defini-
tiva), que deverá ser objeto de pacto específico.

O palestrante informou que, no novo texto legal, 
também foi proposta uma ampliação do acesso à 
cultura e ao conhecimento. Será permitida, pelo an-
teprojeto, a comunicação de obras teatrais, literárias, 
musicais e audiovisuais, em qualquer espaço, desde 

que seja para fins didáticos e não haja cobrança de 
ingressos, validando-se, também sem necessidade 
de autorização, a adaptação e a reprodução, sem 
finalidade comercial, de obras em formato acessível 
a pessoas com deficiência. Com o mesmo objetivo, 
projeta-se permitir a reprodução, sem finalidade co-
mercial, de livros, músicas ou filmes com última publi-
cação esgotada, ou seja, quando não houver estoque 
disponível para venda.

No que se refere às entidades de gestão coletiva 
de direitos, passarão elas a contar com a supervisão 
estatal, como um mecanismo que permite ao próprio 
autor e ao titular de direitos saber efetivamente o que 
está sendo arrecadado e distribuído, com a finalidade 
de garantir a transparência e a possibilidade de contro-
le pelo próprio autor, além da lisura no funcionamento 
dessas entidades. Neste contexto, foi proposta a cria-
ção de uma instância administrativa de resolução de 
conflitos no campo do direito autoral, até como forma 
de auxiliar e desafogar o Poder Judiciário. Finalizando 
sua palestra, o Dr. Marcos Souza informou ter sido es-
tabelecido no anteprojeto um prazo de prescrição para 
a pretensão contra a violação do direito autoral.

Na sequência, tomou a palavra o Dr. Lênio Luiz Streck. 
O renomado constitucionalista, em sua fala, discorreu 
sobre o que considera um dos pontos mais importantes 

do projeto: “A transparência e a prestação de contas 
por parte das sociedades de gestão coletiva decorrem 
da principiologia que sustenta a construção constitu-
cional do projeto, que leva em consideração o fato de 
que a cultura é uma questão de direito público”.

No curso dos debates, assim se expressou, sobre o 
processo de mudança, a Desembargadora Leila Ma-
riano: “A ideia é adequar a legislação então existente 
às novas tendências tecnológicas”.  Questionado pela 
Magistrada sobre a aplicação das normas estabeleci-
das no anteprojeto às obras existentes no meio digital, 
especialmente no tocante à proteção e controle dos 
direitos do autor, o Dr. Marcos Souza, em linhas ge-
rais, explicou: “O novo texto prevê direitos em redes 
digitais, definindo a modalidade de uso interativo de 
obras e a quem cabe sua titularidade, alertando para 
o fato de que há uma grande incerteza jurídica quanto 
ao real titular da atribuição de fazer a gestão coletiva 
do uso de obras na internet”.  

A ideia é adequar a 
legislação então existente 

às novas tendências 
tecnológicas

Desembargadora Leila Mariano

Já o advogado Victor Drummond enfatizou: “A 
gestão coletiva de direitos é necessariamente uma 
administração subsidiária, ou seja, deve ser aplicada e 
exercida quando não houver a possibilidade de o cria-
dor exercer o seu direito diretamente”.

Sob a ótica de uma responsabilidade civil corretiva, 
o Desembargador André Gustavo esclareceu: “No âm-
bito dos direitos autorais, muitas vezes, não há como 
proteger certos direitos adequadamente, já que a 
proteção outorgada pela Lei de Direitos Autorais em 
vigor tem sido insuficiente para oferecer essa garantia 
ao titular do direito”.

Ao final do evento, o Desembargador André Gus-
tavo formulou indagação quanto à posição oficial do 
governo em relação à situação em que as pessoas bai-
xam músicas e filmes em formato digital, utilizando-se 
de um sistema chamado peer-to-peer. 

Em resposta, o Dr. Marcos Souza expôs que todos 
os atos que representam violação a direitos patrimo-
niais exclusivos do autor são ilícitos e devem ser com-
batidos, mas que a impressionante e rápida evolução 
tecnológica que vivemos pode fazer com que qualquer 
regulação jurídica mais profunda em pouco tempo se 
torne inócua.
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Desembargador Antonio Eduardo Ferreira Duarte

Qual é a importância dos municípios de Além Pa-
raíba e Carmo para a sua trajetória pessoal?

A importância advém de minhas próprias origens, 
pois minha mãe era natural da cidade de Carmo, in-
terior do Estado do Rio, onde meu avô materno era 
comerciante de café. Já meu pai era originário do 
município de Além Paraíba, interior de Minas Gerais. 
São cidades contíguas. Além Paraíba fica à margem 
esquerda do rio Paraíba do Sul, e o município de Car-
mo fica à margem direita. A sede do município fica 
distante 10 quilômetros da margem direita do rio. Por-
tanto, essas duas cidades têm uma importância muito 
grande na minha trajetória pessoal: em Além Paraíba, 
conheci minha mulher e me casei. Frequento até hoje 
as duas cidades. Vou pelo menos uma vez por mês, 
porque minha sogra reside em Além Paraíba, e minha 
mãe, que faleceu em 30 de março deste ano, residia 
em Carmo.

 O senhor poderia tecer algumas palavras sobre 
sua infância e a influência do seu núcleo familiar 
em sua formação?

Minha infância foi muito feliz. A vida era saudável 
e calma, bem mais simples que a de hoje. As cidades 
viviam por si mesmas. Todas elas tinham infraestrutu-

ra própria. O meu primeiro núcleo familiar foi minha 
base, e eu acredito nisso piamente: sem família, não 
há boa formação para ninguém. Pode ser a família 
mais simples do mundo, pode ser uma família despe-
daçada, não importa, mas se existir um núcleo fami-
liar, ainda que com um único elemento, ele terá uma 
importância muito grande. Vivi a infância e a adoles-
cência numa época tranquila, sem violência, entre a 
fazenda do meu pai e ambas as cidades: Carmo, que 
devia ter uns 15.000 habitantes, talvez, e Além Para-
íba, com uns 25.000. Foi um período de muita paz e 
muita diversão. Tenho saudades.

O seu pai era fazendeiro e político. Já sua mãe, 
era professora no educandário local e, posterior-
mente, fundou, juntamente com ele, o primeiro 
curso normal e o curso técnico de contabilidade 
da cidade. Como o senhor acompanhou, na época, 
essas iniciativas?

Eu acompanhei com muita alegria, pois meu pai 
foi um líder político local que nunca exerceu qualquer 
cargo eletivo, mas, ainda assim, conseguiu impedir o 
fechamento do antigo curso ginasial, a única escola 
desse tipo na época, que, hoje, corresponde ao segun-
do ciclo do Ensino Fundamental. Pois bem: a escola 
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Amante da leitura e do cinema, o Desembargador 

Antonio Eduardo Ferreira Duarte voltou-se ainda 

muito jovem para a área do Direito e advogou, com 

sucesso, durante 25 anos, até ingressar na Magistra-

tura, por meio do Quinto Constitucional, em 1995.

Ocupando o cargo de 1º Vice-Presidente do TJERJ 

desde fevereiro do ano passado, o Desembargador 

tem se destacado pela adoção de práticas que pro-

moveram a modernização administrativa e tecnoló-

gica do Órgão por ele comandado, e, devido à sua 

trajetória profissional, foi agraciado, recentemente, 

com o Título de Benemérito do Estado do Rio de 

Janeiro, outorgado pela Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).  

Para falar sobre sua carreira e seus interesses pes-

soais, o magistrado recebeu a REVISTA INTERAÇÃO 

em seu gabinete e concedeu a presente entrevista. 
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iria fechar as portas em razão de problemas financei-
ros, mas meu pai não deixou. E minha mãe, que era 
professora e pedagoga, aceitou o desafio e o ajudou. 
Ele investiu recursos pessoais para que o colégio não 
fechasse. Dois ou três anos mais tarde, meu pai trouxe 
para a cidade a Escola Normal e o Curso Técnico de 
Contabilidade. Assisti a tudo isso com muito entusias-
mo e orgulho, porque foi uma 
vitória deles, em prol de uma 
comunidade carente. Eu mesmo 
fiz o curso ginasial no colégio 
que era dirigido por minha mãe. 
Com essas iniciativas, meus pais 
conseguiram congregar ideal, 
atividade política e respeito à 
comunidade local. Atualmen-
te, os filhos dos fazendeiros 
daquela região vivem de forma 
muito modesta. Naquela época, 
as fazendas geravam bastante 
dinheiro; os fazendeiros eram 
homens de um poder econômico 
significativo. Hoje, os meus cole-
gas de infância e de adolescência 
que herdaram as fazendas vivem 
franciscanamente, mas, nos 
anos 1950/1960, as fazendas 
rendiam muito, já que ali era, 
na linguagem rural, uma bacia 
leiteira, uma grande produtora 
de leite. Tanto, que a antiga Cooperativa Central dos 
Produtores de Leite (CCPL) foi fundada por fazendeiros 
de Além Paraíba e Carmo. Pouca gente sabe disso. 

O senhor tem um casamento sólido com a senho-
ra Eliana Schettino Duarte. Em que circunstâncias a 
conheceu?

Nossas famílias eram amigas, e eu a conheci como 
ainda hoje um jovem conhece uma moça: foi numa 
festa, num baile. Naquela época, havia bailes tradicio-
nais que faziam parte do calendário social de Além 
Paraíba e de Carmo. Quando começamos a namorar, 
Eliana estava com 13 anos e eu com 17. Casamos em 
1972. Fizemos, portanto, este ano, 38 anos de casa-
dos. Se contarmos o período de namoro, vai dar um 
pouco mais. Porém, o dado curioso é que meu sogro, 
o Doutor Clóvis Quintino, também foi meu pediatra.

O que o levou a escolher a área de Direito?

Vocação pura. De onde veio essa vocação, não sei. 

O senhor foi um advogado muito bem-sucedido. 
Houve algum fato  marcante nessas atuações? Que 
lembranças guarda desse período?

Eu guardo excelentes lembranças. Tive uma forma-
ção profissional muito boa. Comecei a atuar ainda 
muito jovem; este ano eu completo 40 anos de for-
mado. Tenho até dois colegas de turma aqui no Tribu-

nal: a Desembargadora Nanci 
Mahfuz e o Desembargador 
Otávio Rodrigues. Mas, antes 
de me formar, eu já estagiava. 
Naquela época, na OAB da 
antiga Guanabara, e no antigo 
Estado do Rio também, não 
existia a figura do estagiário. O 
estagiário era o solicitador. E o 
que era o solicitador? É uma pa-
lavra que vem do Direito Portu-
guês. Você solicitava para poder 
atuar com as mesmas funções 
do estagiário de hoje, os limites 
próprios. Sempre fui muito pre-
coce na vida. Acho até que, por 
isso, os cabelos brancos vieram 
mais cedo. Eu me formei em 
1970 e, em 1971, com um 
ano de formado, fui dirigir o 
Departamento Jurídico de um 
grupo financeiro que possuía 
95 advogados no Brasil inteiro. 

Advoguei numa área que poucos colegas vivenciaram. 
Quando comecei a estagiar, nascia no Brasil, em 1968, 
o chamado Mercado de Capitais, e não se sabia ainda 
como isso iria evoluir. Nasciam, ali, os grandes con-
glomerados financeiros. Até então, havia apenas os 
bancos regionais.  Desse modo, muito cedo fui levado 
a assumir grandes responsabilidades. Fato marcante 
da minha atuação como advogado foi a certeza de ter 
exercido minha atividade profissional com ética, sem 
jamais fugir dos limites da moralidade. Mas, não vou 
negar, ganhei um bom dinheiro na advocacia...

Desembargador, sendo assim, o que o levou a 
escolher a carreira da Magistratura?

Confesso que houve uma influência indireta de meu 
falecido pai, o qual, infelizmente, não pôde assistir à 
minha posse no antigo Tribunal de Alçada – aliás, eu 
e o Presidente Luiz Zveiter tomamos posse no mesmo 
dia e fomos para a mesma Câmara, a 1ª Câmara do 
Tribunal de Alçada Cível. Meu pai sempre dizia: “Você 
devia ingressar na Magistratura de alguma forma”. 

As pessoas, às vezes, 
não entendem, mas nas 

nossas veias também 
corre sangue. Nós não 
somos deuses, somos 

seres humanos, e, 
algumas vezes, você 

fica na solidão da sua 
consciência, tentando 
encontrar um ponto 

final para aquele 
conflito, que não pode 
dar empate, tem que 

ter um vencedor. 
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Também fui muito incentivado por dois amigos: o Ministro Carlos 
Alberto Direito, que nos deixou há pouco tempo e em cada um de 
nós também deixa uma saudade muito grande, e o Desembarga-
dor Gama Malcher, atualmente aposentado. O Ministro Direito foi 
um amigo de longa data. Conheci-o quando ainda era político, 
candidato a Deputado Federal. Eu vim para a Magistratura por 
meio do Quinto Constitucional, assim como o Presidente Zveiter, 
o Desembargador Joaquim Alves de Brito e o Desembargador Al-
bano Mattos Corrêa. Mesmo ganhando menos do que ganhava 
como advogado, me sinto realizado na Magistratura, mais até do 
que na advocacia. Por isso, me agradou muito ouvir do saudoso 
Desembargador Alberto Craveiro de Almeida a seguinte frase: 
“Você já nasceu magistrado”.

Contudo, o senhor ficou apenas nove meses no Tribunal de 
Alçada Cível, pois, logo após, foi promovido a Desembargador. 
De que lhe valeu o exercício dessa primeira atividade judicante?

Valeu muito. Eu penso que o extinto Tribunal de Alçada sempre 
foi uma passagem muito importante para a formação profissional 
do magistrado de Segundo Grau. Quando cheguei ao Tribunal de 
Justiça, já vim com uma experiência grande. Dizer o Direito, apli-
car a lei, fazer justiça, ou melhor, procurar fazer a melhor justiça 
é uma tarefa difícil. As pessoas, às vezes, não entendem, mas nas 
nossas veias também corre sangue. Nós não somos deuses, somos 
seres humanos, e, algumas vezes, você fica na solidão da sua cons-
ciência, tentando encontrar um ponto final para aquele conflito, 
que não pode dar empate, tem que ter um vencedor. Logo, eu 
realmente acredito que quem passou pelo Tribunal de Alçada já 
veio pronto para julgar no Segundo Grau. Julgar em colegiado 
é diferente de julgar no Primeiro Grau, porque o juiz do Primeiro 
Grau é mais solitário. No Segundo Grau, aprendemos a dividir a 
responsabilidade.

Como Desembargador, atuou na 3ª Câmara Cível durante 
quase 15 anos, tendo sido, inclusive, seu Presidente, no perí-
odo de setembro de 2000 a fevereiro de 2009. Poderia falar 
um pouco sobre essa experiência? Qual foi o maior desafio 
enfrentado?

Foi uma experiência muito significativa. Quando fui promovi-
do para o Tribunal de Justiça, nós éramos apenas 10 itinerantes. 
Eu vim direto para a 3ª Câmara, cuja presidência, na época, era 
do grande Desembargador Hermano Duncan Ferreira Pinto. Eu 
tomei assento na 3ª Câmara e, em setembro de 2000, assumi a 
Presidência, com a aposentadoria do Desembargador Humberto 
Perri. A experiência foi muito boa, porque o Presidente de Câmara 
não é um simples condutor de uma sessão de julgamento; ele é 
um administrador de um órgão fracionário do Tribunal de Justiça: 
administra a Secretaria, os servidores, e tem a competência de 
dar execução aos feitos, principalmente em sede de mandado de 
segurança. Encerrado esse tipo de processo, quando você execu-
ta o acórdão proferido, quem determina, promove e preside a 
execução é o Presidente da Câmara. Eu sempre mantive estreito 

Antonio Eduardo Ferreira Duarte 
deixou a pequena Carmo, sua terra 
natal, para cursar Direito no Rio de Ja-
neiro e lançar-se em vitoriosa carreira 
de emérito advogado, destacando-se 
como insigne civilista e comercia-
lista, experiência que emprestou ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. Conheci-o mais de perto 
quando, recém-promovido ao cargo 
de Desembargador, depois de 20 
anos na Magistratura de Primeiro 
Grau, fui designado para a 3ª Câmara 
Cível, à época por ele presidida. Era o 
começo de uma nova fase da minha 
carreira, com todas as apreensões 
que qualquer começo traz. Elegante 
e generoso, fez com que em 10 minu-
tos eu me sentisse Desembargador há 
10 anos, sensação que, depois, soube 
ter sido experimentada nas mesmas 
circunstâncias por outros colegas, 
também recém-promovidos. Nesse 
convívio, percebi no Desembargador 
Antonio Duarte qualidades de admi-
nistrador moderno, mas humano, 
além de extraordinários predicados 
de magistrado firme, embora cortês; 
operoso, embora sensível; dono, ade-
mais, de qualidades importantes para 
um julgador de órgão colegiado: a 
capacidade de ouvir, debater, con-
vencer e ser convencido. Na verdade, 
esses atributos podem ser resumidos 
numa palavra: humanidade. Um ho-
mem de profunda humanidade: este 
é o Desembargador Antonio Duarte.

DECLARAÇÃO

Desembargador Fernando Foch
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contato com a minha Secretaria. Tanto, que o Chefe 
de Gabinete aqui, da 1ª Vice Presidência, é a mesma 
pessoa que chefiou a Secretaria da 3ª Câmara. Sempre 
procurei manter contato com os colegas de Câmara e 
com os meus funcionários. Sempre dividi as angústias 
e as soluções. Quem julga é o colegiado, e pensar dife-
rente disso é um equívoco. Quanto à segunda pergun-
ta, confesso que não tenho como apontar um desafio 
específico. Na verdade, o conjunto de tarefas de um 
Presidente de Câmara já representa um importantíssi-
mo desafio para o magistrado.                   

Como é exercer a 1ª Vice-Presidência do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? 

Ao assumir a 1ª Vice, me vali, sobretudo, da minha 
experiência de advogado e de Presidente de Câmara. 
Planejei ações de gestão que foram coordenadas jun-
tamente com a gestão da Presidência do Desembar-
gador Luiz Zveiter, e, sem nenhum demérito aos meus 
antecessores – todos foram brilhantes, só teço elogios 
–, procurei dar à 1ª Vice, desde o início, uma roupagem 
de modernidade, tanto do ponto de vista administra-
tivo quanto do ponto de vista tecnológico. Primeira-
mente, todos os dias dirijo-me à Secretaria, onde estão 
lotados mais de 100 servidores, e cumprimento os fun-
cionários. Eles se sentem prestigiados, sabendo que o 
1º Vice-Presidente está presente e acompanhando as 
atividades do setor. Procuro e tenho, graças a Deus, re-
solvido todos os problemas. Nós tivemos um aumento 
muito grande nas distribuições, porque, como costu-
mo dizer, a 1ª Vice é o pulmão do Tribunal de Justiça. 
Aqui são distribuídos, mensalmente, 16.000 processos 
de recursos cíveis e ações de competência originária. 
Incluindo o Órgão Especial e o Conselho da Magistra-
tura, isso é um volume alucinante. Por isso, contando 
com o irrestrito apoio do Presidente Zveiter, promovi 
uma modernização administrativa e tecnológica na 
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1ª Vice. Na parte tecnológica, apenas precisei buscar 
equipamentos que estavam aqui mesmo, esquecidos 
no depósito, e os reaproveitei. Após 20 dias no cargo, 
fui até o Presidente e disse: “Luiz, a 1ª Vice já está 
pronta, arrumada tecnológica e administrativamente 
para duas gestões à frente”. De fato, penso que tenho 
desenvolvido um trabalho bastante razoável: substituo 
o Presidente quando este se ausenta; não passo dos 
limites da minha interinidade, porque os conheço 
muito bem; procuro desenvolver atividades apenas da 
1ª Vice, sempre de comum acordo com a Presidência, 
e, nesse sentido, acho que estamos avançando bem, 
com a certeza do dever cumprido. É meu ideal de vida 
ver este Tribunal cada vez melhor. 

Por falar em substituição, no ano passado o se-
nhor acumulou, simultaneamente, a Presidência, a 
1ª Vice e a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justi-
ça. Como isso ocorreu?

É verdade. Eu acumulei a 2ª Vice com a 1ª Vice no 
período de junho do ano passado a janeiro deste ano, 
quando o Desembargador Paulo Ventura teve que se 
afastar, e, na ocasião em que o Desembargador Zveiter 
ficou fora do país durante 30 dias, acumulei, de fato, 
a Presidência, a 1ª Vice e a 2ª Vice.

Um dos objetivos da coluna Perfil é o de que os 
magistrados partilhem informações de outros as-
pectos de sua experiência, que não a profissional. 
Por isso, gostaríamos de saber se o senhor possui 
um ou mais hobbies, ou pratica esportes, ou ainda 
outras  atividades...

Meu hobby maior é a leitura, sobretudo a profissio-
nal. Tenho prazer em ler uma nova e interessante obra 
na área do Direito. Na ficção, meu escritor preferido 
é Graciliano Ramos. Gosto bastante, também, de ci-
nema. Quanto aos esportes, faço esteira em casa, na 
academia, e pratico natação.

Falar de Antonio Eduardo Ferreira Duarte torna-se tarefa ingente, pelo tan-
to que representa para a Magistratura de nosso Estado. Seus quinze anos de 
exercício na função judicante bem servem para demonstrar a retidão de sua 
conduta, que o recomenda ao respeito e à admiração de seus pares e amigos. 
À frente da 1ª. Vice-Presidência do nosso Tribunal de Justiça, vem Antonio Edu-
ardo Duarte somando esforços para atingir os meios seguros e necessários que 
devem ser empregados na busca da modernização de suas atividades, sempre 
atento às mudanças sociais e ao engrandecimento do Poder Judiciário Estadu-
al. Verdade é que, calcado em traço de cordialíssima estima, sempre serena e 
esmaltada de respeitabilidade, onde a afeição e a admiração deixaram deitadas 
profundas raízes em nosso convívio, deixo aqui ressaltados seus exemplos de 
dedicação à Justiça e à causa pública, que sempre foram sua tônica de proce-
der, eis que vocacionado para o supremo ideal da justiça.

DECLARAÇÃO

Desembargador Luiz Felipe Francisco
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O Projeto Desenvolver foi lançado pela Corre-
gedoria Geral da Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, em parceria com a Escola de 
Administração Judiciária (ESAJ), em 21 de 

setembro no Auditório Desembargador José Navega 
Cretton, com a palestra Gestão de Pessoas e Desafio 
da Abordagem do Estresse em Organizações Públicas, 
do neurologista, Dr. Alexandre Ghelman.

Além do palestrante, compuseram a mesa o Corre-
gedor Geral da Justiça, Desembargador Antônio José 
Azevedo Pinto; o Presidente do Conselho Consultivo 
da ESAJ, Desembargador Sidney Hartung Buarque; 
os Juízes Auxiliares da Corregedoria, Sérgio Ricardo 
de Arruda Fernandes e Marcela Assad Caram; a Di-
retora da ESAJ, Renata Mansur; o Diretor-Geral da 
Diretoria Geral de Administração da Corregedoria, 
Alessandro Valente.

O Desembargador Azevedo Pinto abriu o evento 
esclarecendo que o Projeto Desenvolver tem por finali-
dade conscientizar magistrados e serventuários da Jus-
tiça quanto à necessidade de aperfeiçoamento e de-
senvolvimento de suas qualidades e potenciais: “Todos 
somos parte de um processo em que nos integramos 
na prestação da atividade jurisdicional do Estado. Pre-
cisamos saber gerir tempo, relações, conhecimentos, 
porque esta é a atividade que escolhemos, é a profis-
são que exercemos”, declarou o magistrado.

Após, passou a palavra ao Desembargador Sidney 
Hartung, que destacou o papel da ESAJ: “A Escola 
prossegue, desenvolve-se cada vez mais, atingindo os 
objetivos pelos quais surgiu: incentivar o aperfeiçoa-
mento de todos os serventuários, ao promover ativida-
des que os estimulam, individual e coletivamente, tais 
como as do curso de Gestão do Estresse e Gestão de 

Pessoas em Serventias Judiciais, a se realizar no perío-
do de 23 de setembro a 18 de novembro.”

Em seguida, o Juiz Sérgio Ricardo acentuou que a 
administração revela consciência do árduo labor dos 
serventuários, na gestão administrativa das unidades, 
ao proporcionar semelhante curso e, assim, “municiá-
los com ferramentas de conhecimento para lidar com 
o público, e os colegas que compõem o ambiente de 
trabalho”. Já a Juíza Marcela Caram declarou: “os ser-
vidores são verdadeiro tesouro do Judiciário, e um cur-
so desse tipo é instrumento poderoso para os que têm 
a árdua missão de gerenciar o trabalho dos colegas”. 
Por sua vez, a Diretora da ESAJ, Renata Mansur, res-
saltou: “O projeto almeja apoiar o desenvolvimento, 
a capacitação dos servidores e proporcionar melhorias 
das suas condições de trabalho”. 

Após as considerações da mesa, usou da palavra o 
palestrante, Dr. Alexandre Ghelman, que priorizou os 
temas estresse e inteligência emocional, oferecendo 
um prévio teor do curso que será por ele ministrado: 
“O estresse é fruto da interação entre o indivíduo e o 
ambiente. Sua maior fonte são as relações humanas. A 
questão é modular a quantidade de vezes do estresse, 
sua duração e intensidade. Os fatores psicossociais 
mais estressores do ambiente de trabalho são a car-
ga de trabalho inadequada, a falta de autonomia, 
reconhecimento e apoio social, o conflito de papéis e 
valores entre aspectos da vida pessoal e do trabalho”, 
esclareceu o médico. 

Finalizou valorizando a importância do encorajamen-
to mútuo no convívio social: “Sempre que se encoraja 
uma pessoa, ela produzirá mais e melhor e será mais fe-
liz. A atitude mental positiva é importante no ambiente 
familiar e no profissional”, enfatizou o neurologista.
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Corregedoria Geral da Justiça e ESAJ 
inauguram o Projeto Desenvolver



DGENG executa plano de obras 
do Poder Judiciário fluminense

A Diretoria Geral de 
Engenharia (DGENG) 
do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio 

de Janeiro, em sua função de 
assessorar a Presidência nos as-
suntos referentes à engenharia 
e arquitetura das instalações do 
Poder Judiciário, planeja, organi-
za e controla o plano de obras da 
Justiça fluminense, a partir das 
diretrizes definidas pelo Presiden-
te Luiz Zveiter.

De acordo com o Diretor-Geral 
da DGENG, engenheiro Paulo Tar-
ga, o TJERJ possui características 
próprias que exigiram a criação da Diretoria. Segundo 
ele, chegou-se a um nível de cobrança e compromisso 
tamanho com a qualidade, que não foi mais possí-
vel a execução de obras pelo Poder Executivo, como 
ocorre em outros estados: “Tanto a Logística como a 
Engenharia cresceram muito e tornou-se indispensável 
a existência de uma diretoria geral, nessa área, para 
tratar só de planejamento, fiscalização, refrigeração e 
elétrica. E, na medida em que a Engenharia, atividade-
meio, desempenha bem o seu serviço, proporciona aos 
usuários – magistrados, servidores, advogados e partes 
– uma infraestrutura que facilita a solução dos proble-
mas enfrentados pela atividade-fim. É uma questão de 
alinhamento estratégico. Os projetos do TJERJ primam 
pela qualidade e pelo conforto que oferecem aos 
usuários, sob a forma de ambientes amplos, limpos, 
refrigerados e com segurança, e por inovar, fazendo 
uso da melhor tecnologia disponível no mercado”, 
esclarece o Diretor.

A DGENG busca oferecer às demais unidades orga-
nizacionais do Poder Judiciário ambientes compatíveis 
com as atividades desenvolvidas por elas, proporcio-
nando a manutenção dessas condições, e, aos clientes 
internos e externos, comodidade, conforto e bem-es-
tar nos espaços do TJERJ. Para alcançar esses objetivos, 
a Diretoria coordena três departamentos e uma central 
de atendimento a solicitações. A REVISTA INTERAÇÃO 
foi conhecer cada um desses setores, a fim de enten-
der e divulgar o trabalho dessas unidades.

O primeiro deles, o Departamento de Planejamento 
(DEPLA), tem como principal atribuição assistir a Dire-
toria Geral nos assuntos técnicos pertinentes à arquite-
tura e engenharia; nos serviços de atendimento, refe-
rentes a cadastros, levantamentos, estudos e projetos 
de orientação das obras não contratadas, e manuten-
ções; e na elaboração completa de projetos básicos de 
obras licitadas do PJERJ e convênios. Também presta 
assistência ao Departamento de Fiscalização de Obras 
no acompanhamento de obras e serviços contratados, 
bem como nos atendimentos às solicitações e deter-
minações dos Órgãos de Controle (Diretoria Geral de 
Controle Interno e Tribunal de Contas do Estado) nos 
assuntos pertinentes ao âmbito estadual.

Emanoel Kozlowsky, Diretor do DEPLA, destaca a 
atuação do Departamento nas realizações da presente 
gestão administrativa, dentre as quais: a reforma geral 
e restauração do antigo Palácio da Justiça (e antigo 
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Ao centro, o Diretor do DEPLA, Emanoel Kozlowsky, e parte de sua equipe

Os projetos do TJERJ primam 
pela qualidade e pelo conforto 
que oferecem aos usuários, sob 
a forma de ambientes amplos, 

limpos, refrigerados e com 
segurança (...).

Diretor da DGENG, Paulo Targa
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Tribunal de Alçada Criminal), ao considerar o valor 
artístico-cultural e histórico da antiga sede do Poder 
Judiciário do Estado da Guanabara, edifício referencial 
no corredor cultural da cidade; e a construção das 
Lâminas IV (futura sede da Segunda Vice-Presidência 
e das Câmaras Criminais), V (futuro edifício sede do 
Departamento Geral de Tecnologia da Informação do 
TJERJ) e Central (futura sede do Tribunal Pleno e dos 
quatro Tribunais do Júri), cujos projetos foram total-
mente desenvolvidos pelo DEPLA.

O Departamento de Manutenção Predial (DEMAP) 
presta serviços de manutenção e readequações pre-
diais, executados mediante projetos desenvolvidos 
em conjunto com o Departamento de Operação de 
Equipamentos (DEDEQ). Outros departamentos, não 
vinculados à DGENG, também participam 
da execução desses projetos (DETEL, DEPAM/
DIMAR). Dentre as realizações do DEMAP, na 
atual administração, destacam-se as seguin-
tes obras: reforma geral do 10º andar; re-
manejamento da ESAJ para a antiga área da 
creche; instalação do supercartório de Niterói 
e das 5ª e 6ª Varas Cíveis de Campo Grande.

Quanto aos serviços de manutenção, que 
significam 70% do volume das atividades 
(acionados por uma média de 3000 soli-
citações por mês), estão relacionados aos 
procedimentos corretivos e preventivos. 
A corretiva representa 90% do trabalho, 
enquanto a preventiva, antecipando-se ao 
problema, prolongando a vida útil das ins-
talações e, desse modo, reduzindo gastos, 

atende às unidades com certificado 
ISO 9001 ou em processo de certi-
ficação, além das áreas comuns do 
complexo da Capital e das varas 
regionais. Recentemente, segundo o 
Diretor Antônio Carlos Pereira Alves, 
o DEMAP elaborou um projeto de 
descentralização dos seus serviços 
pelo interior do Estado e ampliação 
da manutenção preventiva.

Já o Departamento de Fiscaliza-
ção de Obras (DEFOB) tem como 
atribuição principal a execução dos 
contratos de obras licitadas. Para 
tanto, conta com cinco serventuá-
rios, técnicos e analistas, graduados 
em Arquitetura ou Engenharia, além 
de seis engenheiros, três arquitetas 
e oito técnicos em edificações  ter-

ceirizados. O DEFOB também acompanha, no decorrer 
de cada obra, o cumprimento das especificações con-
tratadas, e realiza as medições de serviços executados, 
para que o respectivo pagamento possa ser feito.

Atualmente, de acordo com o Diretor do Departa-
mento, Luiz Regaço, 13 obras estão em andamento: 
as da Lâmina Central; Lâmina IV; Lâmina V; do prédio 
do antigo Tribunal de Alçada Criminal; Juizado da Gá-
vea; Fórum de Casimiro de Abreu; 76ª DP de Niterói; 
Posto de Polícia Técnica de Niterói; Reforma do antigo 
Fórum de Niterói e do prédio das Secretarias; Fórum 
da Leopoldina; Centro de Digitalização do Arquivo 
Central de São Cristóvão, e as do aumento de carga 
da sala-cofre do TJERJ.

14 15

Revista Interação nº 37
Institucional

À esquerda, o Diretor-Geral da DGENG, Paulo Targa, 
e integrantes de sua equipe

O Diretor do DEFOB, Luiz Regaço (à direita),
com os arquitetos Ricardo, Flavia e Kátia
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O Departamento de Operação de Equipamentos 
(DEDEQ) é responsável pela instalação e manutenção 
de equipamentos eletromecânicos, tais como apare-
lhos de ar-condicionado em geral, bombas hidráulicas, 
elevadores, no-breaks, estabilizadores, transformado-
res, geradores, etc., assim como pela manutenção dos 
reservatórios de água. Além disso, realiza as instalações 
elétricas, ou seja, pontos de rede lógica e elétrica.

Presentemente, segundo o Diretor 
Cláudio Almeida, o Departamento 
tem priorizado os serviços de manu-
tenção preventiva de todos os equi-
pamentos, com o objetivo de reduzir 
consideravelmente os atendimentos 
às manutenções corretivas, melho-
rando suas condições de operação. 
Com o mesmo fim, encontra-se em 
andamento um projeto para substi-
tuição dos equipamentos que estejam 
comprovadamente perto do final de 
sua vida útil, evitando-se dessa forma 
paralisações indesejáveis e objetivando 
proporcionar a diminuição dos custos 
de manutenção desses equipamentos.

A Diretoria é integrada, ainda, pelo 
Serviço de Central de Atendimento 
a Solicitações (SECAT), que presta 

serviços de manutenção predial, de equipamentos e 
alteração de layout, direcionando pedidos, quando 
necessário, às unidades organizacionais executoras. 
De acordo com seu Chefe de Serviço, Ailton Luiz de 
Oliveira, a Central recebe em torno de 400 solicita-
ções diárias. Os pedidos são os mais diversos, tendo 
como destaques as solicitações de alteração de layout 
e sistema de refrigeração no período de verão.

DEGEA visita comarcas e capacita servidores
O Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos 

(DEGEA) da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimen-
to (DGCON) recebe, para arquivamento, cerca de 14 mil 
caixas-arquivo por mês, encaminhadas por todas as co-
marcas do Estado do Rio de Janeiro. 

Desse total, aproximadamente 13% são devolvidos por 
apresentarem inconsistências no lançamento no sistema 
DCP.  Os principais problemas encontrados são a ausência 
física de processos relacionados e, principalmente, a in-
correção no lançamento de apensos ou volumes.

Objetivando diminuir as devoluções,  que geram retra-
balho, tanto para o DEGEA quanto para as serventias, re-
presentantes da Divisão de Operações do Arquivo Central 
vêm realizando encontros nas comarcas do interior, com o propósito de capacitar os servidores, no que tange 
aos procedimentos de arquivamento e desarquivamento de processos.

A capacitação iniciou-se em junho de 2010, e a meta é visitar todas as comarcas do Estado até o fim do ano. 
Já foram realizadas reuniões nas comarcas de Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo, Magé, Teresó-
polis, Macaé e Campos.
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À esquerda, o Diretor do DEDEQ, Cláudio Almeida, o Diretor do 
DEMAP, Antônio Carlos Pereira Alves, e componentes das equipes

 de ambos os departamentos 

Sonia Sousa capacita servidores em uma das 
comarcas do interior

Revista Interação nº 37
Institucional

Foto: Wanderlei Lemos



Departamento de Transportes propõe programa de 
incentivo e motivação aos seus funcionários terceirizados

16 17

Com a aprovação do Presidente do 
TJERJ, Desembargador Luiz Zvei-
ter, o Departamento de Transpor-
tes (DETRA), da Diretoria Geral de 

Logística (DGLOG), está promovendo um 
programa de incentivo e motivação dos 
seus prestadores de serviço terceirizados 
da área administrativa, visando à melhoria 
contínua. O programa elegerá, men-
salmente, o funcionário que alcançar 
o melhor desempenho profissional, 
escolhido entre os indicados de cada 
um dos diversos Serviços integrantes 
do Departamento. 

“O público-alvo correspondente é com-
posto de trinta e seis funcionários da área 
administrativa, que têm sido avaliados de 
acordo com atributos previamente estabelecidos para 
escolha do funcionário padrão”, informa o Diretor do 
DETRA, Carlos Fernando Ferreira Belo. Dentre as carac-
terísticas apreciadas para a premiação, destacam-se as 
seguintes: assiduidade, pontualidade, boa administra-
ção do tempo, interação pessoal e profissional com os 
pares e apresentação de sugestões que tornem o traba-
lho mais rápido, mais seguro e menos dispendioso.

Os contemplados pelo programa são premiados 
com uma carta de elogio à empresa contratante, um 
curso de aprimoramento junto à ESAJ, divulgação do 
resultado na reunião mensal dos aniversariantes e pela 
REVISTA INTERAÇÃO, entre outros incentivos. 

Os funcionários Paulo César Loureiro Baptista, destaque do mês de julho, 
e Daniel Queiroz Peixoto, eleito no mês de agosto

Na primeira premiação, Paulo César Loureiro   Baptis-
ta, que trabalha no TJERJ há 14 anos, foi eleito o pres-
tador de serviço destaque do mês de julho. Lotado na 
DGLOG/DETRA/DIADM, Paulo César, atualmente, entre 
outras funções, controla parte da gestão de combustí-
vel. Eleito no mês de agosto, Daniel Queiroz Peixoto está 
no DETRA há um ano e trabalha no Serviço de Gestão de 
Solicitação de Transportes. Ambos ficaram lisonjeados 
pelo reconhecimento proporcionado pela escolha.

Ações como essa constituem-se em verdadeiras 
medidas de incentivo, de modo que os profissionais 
sintam-se cada vez mais mobilizados em sua busca do 
aprimoramento do serviço prestado, estendendo a sua 
satisfação ao usuário.

A Revista de Direito e os 
“Vinte Anos do Código de Defesa do Consumidor”

A Revista de Direito nº 84, com distribuição nes-
te mês de outubro, apresenta como Jurisprudência 
Temática os “Vinte Anos do Código de Defesa do 
Consumidor”, uma abordagem social e humana das 
transformações pelas quais passaram as relações de 
consumo, ilustrada por julgados deste Tribunal e do 
Superior Tribunal de Justiça. 

O volume traz, ainda, em seu conteúdo, os se-
guintes artigos de doutrina: “Os Aquestos no Regime 
da Separação Obrigatória de Bens”, “Em Defesa dos 
Embargos Infringentes: Relações Sobre os Rumos da 
Grande Reforma Processual”, “Propriedade Industrial 

– Meios de Defesa”, bem como o parecer acerca da 
“Não Incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte 
Sobre as Verbas Pagas aos Magistrados do Estado do 
Rio de Janeiro a Título de Férias e Licença-Prêmio Não 
Gozadas e de Conversão de 1/3 das Férias em Abono 
Pecuniário (art. 78, Lei 8.112/90) e a Possibilidade de 
Ressarcimento dos Valores Indevidamente Retidos”.

Merece destaque o fato de que a Revista de Direito, 
além das habituais jurisprudências cível e criminal de 
segundo grau e das súmulas atualizadas, passou a pu-
blicar, em sua Seção de Notas e Comentários, senten-
ças proferidas por magistrados de primeiro grau.
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MEIO AMBIENTE POR INTEIRO

Desembargador Sidney Hartung 

ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE

Em nossa estreia na edição n.º 35 desta Revista, 
assinalamos os pontos fundamentais da pro-
teção ao meio ambiente, preservando, como 
afirmamos na ocasião,  este imenso patrimônio 

que nos lega a mãe natureza, e também realçando o sur-
gimento das raízes do Direito Ambiental, sendo marco a 
Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972. 

Em seguida, desenvolveu-se a estrutura legal estabe-
lecida em nosso sistema jurídico, sobre o protecionismo 
ambiental, que teve como destaque a Lei n.º 6.938, de 
31 de agosto de 1981, e, finalmente, sua adoção pela 
Carta Magna de 1988, que ampliou suas finalidades e, 
por meio do art. 225, determina sua aplicação e inau-
gura seu reconhecimento como direito fundamental de 
terceira geração.

Como se destaca, o equilíbrio do meio ambiente é o 
fator preponderante em sua tutela, agora sob o manto 
protetor da Constituição Federal.

Observe-se que a legislação constitucional fez por bem 
não definir de forma específica o que é meio ambiente, es-
tabelecendo, na verdade, uma ideia para o seu termo com 
os contornos de uma cláusula geral, acolhendo, não só o 
sentido natural do ambiente, como também aspectos re-
levantes na tutela, principalmente, dos interesses sociais.

Na orientação de José Afonso da Silva, o meio am-
biente é a interação dos elementos naturais, artificiais e 
culturais, que propiciem o desenvolvimento equilibrado 
da vida, em todas as suas formas.

Analisando-se tais aspectos, assinala-se que, no meio 
ambiente natural, assiste-se à interação dos seres vivos 
e seu habitat, bem enfatizando o caput do art. 225 da 
Constituição Federal o direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, e que é essencial à qualida-
de de vida, o que impõe ao Poder Público e à coletividade 
o dever de sua defesa e preservação para as gerações 
presentes e futuras.

Em referência ao meio ambiente artificial, este com-
preende as construções efetuadas no espaço urbano 
fechado, e logradouros públicos como praças, ruas, par-
ques etc., denominados de espaço urbano aberto.

Nesse ambiente, o que se considera são as necessida-
des referentes ao planejamento e ordenamento das áreas 
ocupadas visando à sua urbanização e redução de im-
pactos, tendo por objetivo atingir o equilíbrio ambiental 
na cidade.

Ressalte-se que o inciso III do art. 225 da Constituição 
Federal atribui ao Poder Público definir, nas unidades 
federativas, espaços territoriais e seus componentes 
especialmente protegidos, cujas alterações e supressões 
somente poderão ser implementadas mediante lei. Cum-
pre agora assinalar que, justamente, o tema hoje está 
disciplinado pelo Estatuto da Cidade, ou seja, Lei n.º 
10.257/01, em que se consagra, inclusive, o equilíbrio 
ambiental nas cidades.

Quanto ao meio ambiente cultural, nele ocorre a in-
tegração do homem ao desenvolvimento intelectual. É a 
criatividade do ser humano que se desenvolve em várias 
áreas do conhecimento, com ênfase nos patrimônios 
histórico, artístico, arqueológico e paisagístico, entre 
outros, bem afirmando o legislador constitucional, no 
art. 215, a garantia, pelo Estado, de que todos tenham 
o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional.

Finalmente, não se pode deixar de realçar que a doutri-
na considera, também, o meio ambiente do trabalho, que 
estaria inserido no meio ambiente artificial, já que reper-
cute, notadamente, no espaço físico onde se exerce ativi-
dade laboral, remunerada ou não. Observe-se que a nossa 
Constituição expressamente assinala em seu art. 200, inci-
so VIII, ao elencar as atribuições do SUS, a colaboração ao 
meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Finalizando, asseveramos que os temas supracitados 
possuem grande repercussão, doutrinária e jurispruden-
cial, limitando-nos, apenas, a dar uma visão geral dos 
aspectos ambientais para, justamente, comprovar que a 
sua aplicabilidade vai muito além da  proteção da própria 
natureza, pois visa, evidentemente, resguardar valores 
importantes para o ser humano, ou seja, o urbanismo, a 
atividade cultural e a atividade laboral, que compõem a 
sua vida em sociedade.

Referência Bibliográfica: SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7 - Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Clécio Branco (*)

Amor
Três Questões (Parte II)

( * )  Psicólogo, teólogo e mestre em filosofia. 

Seguindo os passos de nossa proposta inicial, 
quando falamos no artigo anterior das con-
dições da saúde mental, trataremos hoje do 
amor como uma dessas condições. Definir 

amor é algo impossível. É aconselhável amar em vez 
de tentar defini-lo. Dizem que um aluno de Kierkega-
ard pediu que ele definisse uma rosa. O filósofo saiu 
da sala de aula, foi ao jardim, pegou uma rosa e disse: 
uma rosa é isso. Podemos seguir o mesmo exemplo 
quanto ao amor: devemos amar simplesmente.

Entretanto, o amor, longe de qualquer definição, 
sabemos que se trata de uma energia, força ou po-
tência que se transmite quando se deseja. Mas, como 
não se trata de algo aleatório no tempo e no espaço, 
essa energia que emana dos seres vivos não é arbi-
trária. O amor deve estar disponível! Não é invasivo 
e não funciona quando é oferecido. O “amor” com-
pulsivo ou impulsivo não é amor: é controle. Quem 
espera ser amado pode cair nas malhas da passivi-
dade de quem espera. Quem ama não espera, nem 
vive de esperança; o amor é desesperado, e o amante 
não espera: ama. Ele disponibiliza a energia amorosa 
em ondas de virtualidade. Para receber esse amor do 
amante, é preciso ser amável no sentido em que se 
possa captar o amor. 

Longe de pensar em termos religiosos – o que não 
é o caso –, estamos falando de energia potencial.  Vir-
tude é potência. Nesse momento, o amor é um fluxo 
que atravessa um corpo e opera uma transformação. 
Como todo fluxo escorre, o amor, para cumprir o seu 
papel, deve escorrer como um rio. Amar não pode 
ser um conceito vazio, que sirva apenas para  fazer 
poesia. Amar é um verbo e, como todo verbo, é uma 
ação, uma práxis e um estilo de vida. Assim como na 
natureza, onde tudo se dá sem cogitar se nisso há 
amor, também devem os homens viver em doação, 
até mesmo porque dar-se é a condição de a vida con-
tinuar. O Mar Morto não dá. O pequeno Rio Jordão 
é uma explosão de doação, o Mar da Galiléia é um 

celeiro de vida para os seus moradores desde sempre, 
porque ele dá e recebe. 

A natureza é uma sinfonia de doação plena: os pás-
saros cantam, espalham sementes, fertilizam o campo; 
o mar dá o peixe e a saúde do corpo; as árvores verde-
jam, dão frutos, oferecem seus galhos para os pássaros 
se aninharem, dão a sombra para o viajante cansado, 
renovam o oxigênio, ofertam a madeira; os animais 
domésticos oferecem companhia, fazem a alegria da 
casa; o céu dá o sol, a chuva  faz as sementes brotarem 
na terra, que dá o pão. Mesmo o deserto insólito está 
lá doando energia que emana de suas areias quentes. 
Nesse sentido, podemos dizer que a natureza é uma 
imensa declaração de amor. 

Talvez o homem seja o único ser da criação que tem 
a capacidade de fechar-se no egoísmo e morrer com 
todas as suas posses, mas tendo tantos “irmãos” que 
morrem sem o mínimo necessário para continuar viven-
do. O homem ama estranhamente, ama por causa de. 
Alguém já disse que o homem é a doença do mundo. É 
só olhar em volta para constatar: os rios que poluímos, 
o lixo que produzimos, a devastação que causamos.

O homem contemporâneo adoeceu com o mundo 
que criou para si: mundo de angústia e tédio. Ele se 
angustia quando não tem e entra em tédio quando 
possui. O quê? Na maioria das vezes, futilidades que 
se acumulam em casa, ou casas que se acumulam. O 
homem moderno é o único ser da natureza que não 
compreende a lógica da escassez. Os animais, assim 
como os homens ditos primitivos, retiram da natureza 
apenas o sustento diário. Por isso, o dito: o homem 
atual é doente e a doença do mundo. O moderno 
homem adoeceu de egoísmo. Diz o texto sagrado: 
“(...) que repartas o teu pão com o faminto (...) que, 
vendo o nu, o cubras (...); então a tua luz nascerá nas 
trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia”. Amar 
é dar-se!
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