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O Presidente está de 
parabéns pela qualidade que 
está oferecendo à população 
deste estado. Posso afirmar 
que o Rio de Janeiro tem o 
melhor Tribunal de Justiça 

do Brasil.
Governador Sérgio Cabral
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O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz 
Zveiter, inaugurou, no dia 8 de novembro, 
dois prédios do Complexo Judiciário esta-

dual, que, a partir de então, passa a ser composto por 
cinco lâminas (I, II, III, IV e V) e, ainda, pelo antigo 
Palácio da Justiça, reinaugurado na mesma ocasião, 
após recuperação e restauração em um ano e meio. O 
evento teve a presença do Governador Sérgio Cabral, 
do Prefeito Eduardo Paes, 
de ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e de ma-
gistrados deste Tribunal. 
Conforme o Presidente 
Luiz Zveiter, as novas 
instalações satisfarão, por 
muitas décadas, a neces-
sidade de espaço na Justi-
ça fluminense, ainda mais 
após ser concluída e inau-
gurada a Lâmina Central, 
que abrigará os quatro 
Tribunais do Júri e o Tribunal Pleno. As obras futuras 
incluirão, ainda, a recuperação da Praça dos Expedicio-
nários, na Avenida Presidente Antonio Carlos. 

Ao elogiar a Presidência do TJERJ pelos novos pré-
dios, o Governador Sérgio Cabral destacou a “eficiên-

cia ímpar e capacidade singular de liderar” do Desem-
bargador Zveiter: “O Presidente está de parabéns pela 
qualidade que está oferecendo à população deste es-
tado. Posso afirmar que o Rio de Janeiro tem o melhor 
Tribunal de Justiça do Brasil”, completou.

“As Lâminas IV e V, que hoje entregamos aos juris-
dicionados, com imensa alegria e justificado orgulho, 
são a exteriorização, a realidade visível das medidas 
estruturais implantadas em todos os setores da nossa 

administração judiciária”, de-
clarou o Presidente.

A Lâmina IV, primeiro prédio 
a ser inaugurado na ocasião, 
recebeu o nome do Desem-
bargador Paulo Roberto Leite 
Ventura, ex-diretor da Escola 
da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (EMERJ) e 
2º vice-presidente do TJERJ, 
recém-falecido. 

Rodrigo Ventura, seu filho, 
discursou em nome da família: 
“Gostaria de agradecer, since-

ramente, ao Tribunal de Justiça do Rio, na pessoa do 
meritíssimo presidente, Desembargador Luiz Zveiter, 
por essa linda e justa homenagem ao meu querido 
pai, Paulo Roberto Leite Ventura, um ser humano sem 
igual, que amou a vida em toda a sua plenitude”.

Revista Interação nº 38

Presidente Luiz Zveiter inaugura Complexo Judiciário

O Presidente Luiz Zveiter, o Governador Sérgio Cabral e o Prefeito Eduardo Paes descerram, conjuntamente, a 
placa inaugurativa do Palácio da Justiça

Wanderlei Lemos
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As Lâminas IV e V, que 
hoje entregamos aos 

jurisdicionados, com imensa 
alegria e justificado orgulho, 

são a exteriorização, a 
realidade visível das medidas 
estruturais implantadas em 
todos os setores da nossa 
administração judiciária.

Presidente Luiz Zveiter
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Nascido em 1940, o Desembargador Paulo Roberto 
Leite Ventura formou-se em Direito pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), em 1964. Nomeado Juiz de 
Direito da 1ª Entrância em 1972, foi promovido por 
merecimento a Juiz de Direito da 2ª Entrância em 
1973. Em 1980, foi promovido por merecimento ao 
cargo de Juiz de Direito de Entrância Especial da 4ª 
Vara Criminal da Comarca da Capital, até ser promovi-
do, novamente, por merecimento, ao cargo de Juiz de 
Direito do Tribunal de Alçada Cível em 1988, permu-
tando, logo após, para integrar o quadro de juízes do 
Tribunal de Alçada Criminal, onde foi conduzido por 
seus pares à Presidência no período de dezembro de 
1995 a junho de 1996. Alcançou a plenitude da car-
reira ao ser promovido ao 
cargo de desembargador 
do TJERJ, em 1996.

Tendo exercido o cargo 
de Diretor-Geral da EMERJ 
nos biênios de 2005/2006 
e 2007/2008, o Desem-
bargador Paulo Ventura 
também dedicou-se ao 
magistério, atuando como 
emérito professor titular 
das cadeiras de Direito Pe-
nal e de Direito Processual 
em diversas instituições de 
ensino. Aposentou-se em 
janeiro e faleceu em feve-
reiro deste ano.

A Lâmina IV, Desembargador Paulo Roberto Leite 
Ventura, é a sede da área criminal da Segunda Ins-
tância do TJERJ. Em área total construída de 22.706 

metros quadrados, estão instalados, em seis pavi-
mentos, os gabinetes dos desembargadores crimi-
nais, além das secretarias das oito Câmaras Criminais, 
35 gabinetes dos desembargadores itinerantes, a 
Seção Criminal e a 2ª Vice-Presidência, responsável 
pela distribuição dos recursos criminais. O Presidente 
Luiz Zveiter informou que a Lâmina IV possibilitará o 
encaminhamento de todos os processos às Câmaras 
Criminais por meio eletrônico, inaugurando o proces-
so virtual na Segunda Instância.

Em homenagem ao Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Carlos Alberto Menezes Direito, falecido, 
aos 66 anos, em setembro de 2009, a Lâmina III do 

TJERJ, localizada na Rua Dom 
Manuel, nº 37, recebeu o seu 
nome. Presentes à soleni-
dade, além das autoridades 
já mencionadas, estiveram 
a viúva do ministro, Wanda 
Vianna Direito, e seus filhos 
Carlos Gustavo, Carlos Alber-
to e Luciana.

Na Lâmina III, inaugurada 
em 2006, estão instaladas a 
1ª Vice-Presidência, as Câma-
ras Cíveis e a biblioteca. “O 
nome do ministro Direito será 
perpetuado na Lâmina III. Ele 
se foi antes de dois anos de 
trabalho no STF, mas bastaria 

um dia para que se pudesse observar sua competên-
cia. Ele mesmo anunciava que só é bom juiz quem é 
generoso”, enfatizou o Presidente Luiz Zveiter.

Luís Henrique Vicent

Presidente Luiz Zveiter entre as esposas dos Desembargadores 
homenageados

Institucional



Lâmina IV: Desembargador Paulo Roberto Leite Ventura
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Ao referir-se ao ho-
menageado, assim se 
expressou o Governador 
Sérgio Cabral: “O minis-
tro Direito foi um que-
rido amigo, que me viu 
entrar na vida pública e 
caminhar por ela, antes 
mesmo de ele entrar 
para o Judiciário”.

No evento, Carlos 
Gustavo Vianna Direito, 
filho do homenageado 
e Juiz do Tribunal de 
Justiça do Rio, falou em 
nome da família: “Sou 
filho desta Casa. Meu 
pai foi um homem de 
muita fé. Acreditava em Deus, nos homens e nas 
instituições. Trabalhou até os últimos momentos da 
sua vida, e hoje vejo que a sua dedicação foi efe-
tivamente compreendida e retribuída”, declarou o 
magistrado, comovido.

Nascido em Belém do Pará, em 1942, o Ministro 
Carlos Alberto cursou Direito na Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro. Bacharelou-se em 
1965, doutorou-se em 1968 e lecionou Direito Cons-
titucional naquela instituição. Além disso, exerceu 
vários cargos públicos, entre os quais, o de prefeito 
em exercício, em 1979, e de 1980 a 1986. Nomea-
do Desembargador do TJERJ, em 1988, pelo Quinto 
Constitucional dos advogados, permaneceu no Tribu-
nal do Rio até 1996, quando foi alçado ao cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  Ascendeu, 
em 2007, ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. Atuou com destaque na Suprema Corte em jul-
gamentos históricos, como o relacionado à liberação da 
pesquisa com células-tronco embrionárias. 

O Desembargador Paulo Cesar Salomão, falecido em 
setembro de 2008, batizou, in memoriam, o novo Cen-
tro de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (Lâmina V). Salomão in-
gressou na magistratura em 1982. Começou em Men-
des, sul fluminense. Graduado na Faculdade Brasileira 
de Ciências Jurídicas em 1974, escreveu diversos livros 
e artigos. Tornou-se desembargador do TJ em 1998 e, 
nesse ano, foi agraciado com o Colar do Mérito Judici-
ário por sua brilhante carreira.

Na inauguração, Paulo Cesar, o filho, assim falou: 
“Agradecemos aos magistrados, servidores e operários, 
pela magnitude alcançada em tão pouco tempo. Meu 
pai sempre perseguiu, com ética e honradez na ma-

gistratura, um mundo 
melhor e mais justo. 
O Ministro Waldemar 
Zveiter, um dia, me dis-
se: ‘Existem alguns seres 
humanos que, por um 
desígnio divino que a 
nossa limitação humana 
não consegue explicar, 
têm uma existência na 
terra muito intensa, 
mas, infelizmente, muito 
curta”. 

O Ministro Luiz Fux, 
do STJ, amigo de longa 
data, prestou-lhe belo 
tributo: “Você serviu ao 
país com competência e 
ao próximo com carida-Centro de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Desembargador Paulo Cesar Salomão

Carla Antonetti

Cristina Erthal Leonardo
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de. E sempre me disse verdades com frases abertas. 
Paulão, amigo, você sempre foi o mais certo nas horas 
incertas,” citando e contextualizando trecho da música 
“Amigo”, de Roberto e Erasmo Carlos.

A Lâmina V é um prédio inteligente, que abriga a 
Diretoria de Tecnologia da Informação (DGTEC) e tem 
toda a infraestrutura capaz de manter o sistema de in-
formática do TJ em funcionamento de forma ininterrup-
ta. Com 6.245 metros quadrados distribuídos em três 
pavimentos, o edifício conta ainda com dois geradores 
e um no break. Sua estrutura física tem também rede 
lógica, fibra ótica e moderno sistema de refrigeração.

Quanto à reinauguração do antigo Palácio da Jus-
tiça, totalmente restaurado e reformado, o Presidente 
Zveiter afirmou: “A construção quase secular é uma 
verdadeira joia da arquitetura fluminense, um presente 
à população”. Com a obra, o TJERJ integra-se harmo-
nicamente à revitalização do corredor cultural do Rio. 
O descerramento da placa foi feito em conjunto por 
Luiz Zveiter, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. O governa-
dor destacou a importância das obras para a cidade: 
“Não fosse o TJ, o metro quadrado do Centro do Rio 
valeria 10% do que vale hoje.” 

As recentes obras do Palácio da Justiça, erguido em 
1926, foram executadas em 18 meses, coordenadas por 
Paulo Targa, Diretor Geral de Engenharia do TJ, com o au-
xílio de 600 funcionários. Recuperaram-se as fachadas e 
todos os ambientes de valor histórico: Salão Nobre, Salão 
dos Espelhos, Salão dos Passos Perdidos, Tribunal do Júri 
e Plenário. Vitrais, painéis, lustres e estátuas passaram por 
minuciosa restauração. O palácio recebeu ainda moderna 

iluminação feita por leds, com cores que se alteram. 

O Palácio, de cinco andares e 11.216 mil metros 
quadrados, sedia o Centro Cultural do Poder Judiciá-
rio, um espaço multiuso com moderna cafeteria, no 
térreo. No 1º andar, funcionam as entidades de classe: 
Mútua dos Magistrados, Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio (AMAERJ), Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos 
Desembargadores (ANDES) e a Associação Beneficente 
dos Amigos do TJ (ABATERJ). No 2º pavimento ficam a 
Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON) 
e alguns serviços do Museu da Justiça. No 3º, está o 
Museu da Justiça, e, nos dois últimos, a Escola de Ad-
ministração Judiciária (ESAJ), responsável pelos cursos 
de atualização dos servidores. 

A solenidade contou ainda com as seguintes pre-
senças: os Ministros do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Cesar Asfor Rocha, Luiz Fux, Luis Felipe Salomão; 
o Ministro aposentado do STJ Waldemar Zveiter; o 1º 
Vice-Presidente do TJERJ, Desembargador Antonio 
Eduardo Ferreira Duarte; o 2º Vice-Presidente do TJERJ, 
Desembargador Sérgio Verani; o 3º Vice-Presidente do 
TJERJ e Corregedor-Geral da Justiça em exercício, De-
sembargador Antônio José Azevedo Pinto; o Presiden-
te da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de 
Janeiro (AMAERJ), Desembargador Antônio Siqueira; 
o Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (EMERJ), Desembargador Manoel 
Alberto Rebêlo dos Santos; e as senhoras Aparecida 
Ventura, Maria de Lourdes Salomão e Wanda Direito, 
com seus familiares, entre outras autoridades.

Luís Henrique Vicent

 O antigo Palácio da Justiça
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auxiliares da presidência e diretores, desenvolveram 
seu projeto de gestão diferenciado, mudando estrutu-
ras que, embora funcionais outrora, apresentavam-se 
arcaicas à esta inovação total, que descortina um futu-
ro promissor para o Judiciário fluminense”.

Segundo o Presidente, a prestação jurisdicional efi-
ciente depende da ação administrativa, e a efetividade 
compete ao julgador: “O biênio 2009/2010 foi mar-
cado por um novo patamar de administração e pela 
busca incessante da maximização dos recursos, respei-
tando os limites da razoabilidade e proporcionalidade. 
Avançamos em todos os setores da administração 
judiciária: produtividade; melhorias operacionais na 
área de informática; apoio aos órgãos jurisdicionais; 
logística, etc. Fomos o primeiro Tribunal a atingir a 
informatização plena e a se destacar no cumprimento 
das metas do CNJ, caminhando a largos passos rumo 
à implantação do processo eletrônico em todos os ju-
ízos”, declarou.

Antes da entrega do Colar do Mérito Judiciário, o 
Presidente se pronunciou: “É tradição do Tribunal cele-
brar o Dia da Justiça, outorgando a comenda máxima 
àqueles que prestaram relevante serviço à Justiça. Este 
ano agraciamos as personalidades que foram impres-
cindíveis a que realizássemos tudo o que foi prometido 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz 
Zveiter, ao conduzir a solenidade come-
morativa do Dia da Justiça, celebrado em 

8 de dezembro, apresentou uma retrospectiva de sua 
administração no biênio 2009/2010.

Durante a cerimônia, exibiu-se um vídeo com o 
registro das principais realizações, como: a edificação 
das lâminas IV e V; a reforma e restauração do antigo 
Palácio da Justiça; a implementação de numerosos 
projetos sociais, dos centros de mediação, do Plano 
Mater e da Central de Abrigamento de Mulheres Ví-
timas de Violência Doméstica (CEJUVIDA), além do 
Sistema de Redução de Custos; a inauguração da 
Vara de Execuções Penais Virtual; a reestruturação do 
Departamento de Saúde; o registro audiovisual das 
audiências; a reformulação do site; a certificação de 
unidades judiciais e administrativas; e o implemento 
de relevante rede privada de dados.

Ao discursar, o Presidente Luiz Zveiter, dimensionan-
do o significado da ação do Poder Judiciário, mencio-
nou Santo Agostinho: “A esperança tem duas filhas 
lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos 
ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem, 
a mudá-las. Com tal espírito, os homenageados, juízes 

Poder Judiciário comemora o Dia da Justiça

Revista Interação nº 38
Institucional

Rosane Naylor



“Avançamos em todos os 
setores da administração 
judiciária: produtividade; 
melhorias operacionais na 
área de informática; apoio 
aos órgãos jurisdicionais; 

logística, etc. Fomos 
o primeiro Tribunal a 

atingir a informatização 
plena e a se destacar no 

cumprimento das metas do 
CNJ, caminhando a largos 

passos rumo à implantação 
do processo eletrônico em 

todos os juízos.
Presidente Luiz Zveiter
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alcançou muito do que pretendia e se encaminha para 
alcançar cada vez mais. Espero que ainda cresçamos 
muito. Creio que em todos os departamentos obtive-
mos maior reconhecimento do Tribunal”.

Os paraninfos dos homenageados foram o Presi-
dente do TJERJ, Desembargador Luiz Zveiter; o 1º Vice-
Presidente, Desembargador Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte; o 2º Vice-Presidente, Desembargador Sérgio 
de Souza Verani, e o 3º Vice-Presidente e Corregedor-
Geral da Justiça em exercício, Desembargador Antônio 
José Azevedo Pinto.

Foram homenageadas, entre outras, as seguintes 
personalidades: o Ministro Felix Fischer, Vice-Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); o Vice-
Governador do Estado do Rio de Janeiro, Doutor Luiz 
Fernando de Souza Pezão; o Vereador Jorge Felippe, 
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; 
o Doutor Antonio José Campos Moreira, Subprocu-
rador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 
o professor Jorge Miranda, Catedrático de Direito da 
Universidade de Lisboa e da Universidade Católica 
Portuguesa; os Desembargadores do TJERJ Marcia 
Ferreira Alvarenga, Maria Angélica Guimarães Guerra 
Guedes, Ronaldo Assed Machado, Geórgia de Carva-
lho Lima, Maria Sandra Rocha Kayat Direito, Inês da 
Trindade Chaves de Melo, Eduardo Gusmão Alves de 
Brito Neto, Antônio Iloízio Barros Bastos, Sidney Rosa 
da Silva, Claudia Pires dos Santos Ferreira, Paulo Sérgio 
Rangel do Nascimento, Maria Regina Fonseca Nova 
Alves, José Roberto Lagranha Távora, Sebastião Ru-
gier Bolelli, Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, 

por esta gestão, não só na melhoria das condições de 
trabalho, mas também na valorização dos magistrados 
e servidores, transformando o nosso Tribunal no me-
lhor do país. A vocês, meu respeito, minha admiração 
e meu eterno agradecimento, na certeza de que nada 
teria sido feito sem o concurso de cada um”, afirmou 
o Desembargador.

Concedida desde 1974 a personalidades prestado-
ras de relevantes serviços à cultura jurídica e ao Judi-
ciário fluminense, a condecoração constitui-se de uma 
medalha tipo comenda, em metal dourado, esmaltada 
em azul e branco, tendo ao centro a insígnia do Estado 
do Rio de Janeiro, com a inscrição Tribunal de Justiça, 
ano 1974, acompanhada de uma fita azul e branca.

Contemplado, assim se expressou o Juiz Gilberto 
de Mello Nogueira Abdelhay Junior: “Sinto-me extre-
mamente honrado com a homenagem. Ingressamos 
na Justiça, encontrando uma população dela carente. 
Tentamos, ao longo da vida, trabalhar o mais sério que 
podemos, pensando sempre nas pessoas que estão 
por trás do processo. E encontrei no Tribunal, além de 
uma casa que pensa assim, o reconhecimento ao tra-
balho feito em prol da sociedade, e pessoas que têm 
realmente vontade de mudar o nosso país, tornando-o 
com mais oportunidades para todos. A Diretora-Ge-
ral da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento 
(DGCON), Christiane Moreira Lima Fonseca, também 
contemplada, falou do significado da experiência: 
“Estou muito feliz com a homenagem. Esta gestão foi 
marcada por todo o apoio à nossa Diretoria. A DGCON 

A Diretora-Geral da DGCON Christiane Moreira Lima 
Fonseca  recebe o Colar do Mérito Judiciário

Revista Interação nº 38
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Este ano agraciamos as 
personalidades que foram 

imprescindíveis a que 
realizássemos tudo o que foi 
prometido por esta gestão, 

não só na melhoria das 
condições de trabalho, mas 
também na valorização dos 
magistrados e servidores, 
transformando o nosso 

Tribunal no melhor do país. 
A vocês, meu respeito, 

minha admiração e meu 
eterno agradecimento, na 
certeza de que nada teria 

sido feito sem o concurso de 
cada um.

Presidente Luiz Zveiter
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Marcelo Lima Buhatem, Cláudia Telles de Menezes, 
João Paulo Fernandes Pontes; os Juízes de Direito do 
TJERJ Andrea de Almeida Quintela da Silva, Cezar Au-
gusto Rodrigues Costa, Fábio Ribeiro Porto, Gilberto 
de Mello Nogueira Abdelhay Júnior, Luiz Fernando de 
Andrade Pinto, Maria Isabel Paes Gonçalves e Murilo 
André Kieling Cardona Pereira; o Coronel PM Francisco 
Costa Matias de Carvalho; e os Serventuários da Justi-
ça Bárbara Cristina Corrêa Mendonça, Beatriz Bezerra 
de Menezes Gaspar, Christiane Moreira Lima Fonseca, 
Elizabeth Righetti Morais, Leticia Cardoso Francisco 
Braga, Maria Deures Martins Ferreira, Paulo Roberto 
Carvalho Targa e Sandro Denis de Souza Nunes.

Ação social

Como parte das comemorações, o Tribunal de Jus-
tiça, por meio do Departamento de Projetos Especiais 
(DEAPE), promoveu uma ação social conjunta – a 
terceira edição – aplicada ao Registro Civil, em Santa 
Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, da qual partici-
param, entre outros órgãos, a Defensoria Pública, o 
Ministério Público e o DETRAN. Centenas de mora-
dores de Paciência e Sepetiba dirigiram-se ao Fórum 
Regional de Santa Cruz, para obter, grátis, os registros 
de nascimento, casamento e óbito, o reconhecimento 
de paternidade e a segunda via de registro.

Segundo a Desembargadora Cristina Gaulia, a 

O Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Gilberto  Abdelhay  
recebe a comenda do 2º Vice-Presidente

ação conjunta objetiva garantir à população o aces-
so à cidadania. Além disso, o mutirão aproximou 
o juiz do cidadão: “Nos últimos anos, em vez de 
ficarmos em casa no feriado judiciário, temos fei-
to mutirões. O de hoje é para melhorar o nível de 
cidadania da população brasileira. Sem certidão de 
nascimento, não se tem acesso a uma série de direi-
tos que o Governo Federal está concedendo. Não se 
consegue votar, ter a carteira de identidade, o CPF, 
e isso fragiliza as pessoas”, destacou.

Os moradores de Santa Cruz e arredores, estima-
dos em mais de trezentos mil, foram informados 
do mutirão pelo Conselho Tutelar, pelas coordena-
dorias de Educação, Assistência Social e Saúde do 
Município, e até por carros de som. Uma das famí-
lias beneficiadas foi a do garçom Paulo Roberto de 
Oliveira Meante, de 41 anos: seus filhos, Vitória, de 
1 ano e 11 meses, e Paulo Júnior, de 4 anos, ainda 
não possuíam certidão de nascimento: “Esta é uma 
grande oportunidade”, afirmou Paulo.

Casamentos comunitários

Ao acompanhamento do coral Felicidade, da 
Mútua dos Magistrados, cerca de 25 crianças par-
ticiparam da solenidade de abertura do Casamento 
Comunitário, evento promovido pelo TJERJ,  em 
auditório da Escola da Magistratura do Estado do 
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Rio de Janeiro (EMERJ), beneficiou 38 casais. Foi o 
primeiro de um total de três, realizados na Semana 
da Justiça, em que, ao todo, 117 casais regulariza-
ram sua situação matrimonial.

 Celebrada pelo Juiz Paulo Roberto Sampaio Jan-
gutta, do VII Juizado Especial Cível da Capital, a 
cerimônia foi conduzida descontraídamente. O ma-
gistrado, oportunamente, falou da relevância das 
diversas ações desenvolvidas pelo Departamento de 
Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais 
(DEAPE), entre as quais, o Casamento Comunitário, 
que se realiza desde 2005 e integra o Programa 
Justiça Cidadã, cujo objetivo é aproximar o Poder 
Judiciário da sociedade por meio de atividades edu-
cativas: “A realização do casamento comunitário 
é um evento emblemático. O Tribunal visa a dar 
acesso às pessoas, a mostrar como é simples e fácil 
formalizar uma união”.

O casal Janaína de Oliveira, 43 anos, auxiliar de 
serviços gerais do TJERJ, e Graciano Moreira, 50 
anos, ferroviário da CBTU, inscrito e contemplado 
pelo programa, convive há 22 anos e tem 3 filhos, 
o mais velho com 15 anos e um casal de gêmeos de 
10: “Estou muito feliz por nos casarmos no Dia da 
Justiça”, declarou Graciano. “É importante formali-
zar a união”, compartilhou Janaína.

Estiveram presentes ao evento a Desembargado-
ra Cristina Tereza Gaulia (idealizadora do projeto); 
a Juíza Gilda Maria Carrapatoso (coordenadora do 
projeto e da cerimônia); o Desembargador Antonio 
Saldanha Palheiro e a Diretora do DEAPE, Rosiléa 
Di Masi Palheiro; e, como padrinhos simbólicos, 

O Presidente Luiz Zveiter posa com os juízes auxiliares e servidores agraciados

O casal Janaína de Oliveira e Graciano Moreira 
formalizam a união de 22 anos

o Juiz Gilberto Abdelhay Junior e esposa, Andrea 
Abdelhay, e o Oficial de Justiça Claudio Henrique de 
Oliveira e esposa, Valeria Cristina Gomes Paysan.

Na ocasião, a Desembargadora Cristina Gaulia, 
pela dedicação aos projetos sociais do Tribunal, e 
a Assistente Social do DEAPE, Regina Lúcia Melo de 
Almeida, por sua aposentadoria, foram homena-
geadas. O evento contou também com a parceria 
da Defensoria Pública Geral do Estado e o apoio 
dos Registros Civis de Pessoas Naturais (RCPNs) da 
Capital e dos fóruns envolvidos, da Associação dos 
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) 
e da Mútua dos Magistrados. Coordenado pela 
Desembargadora Wany do Couto Faria e regido 
pelo Maestro Wellington Ferreira, o Coral Felicidade 
encerrou o evento com o clássico Carinhoso, de Pi-
xinguinha e João de Barro.

Revista Interação nº 38
Institucional

Rosane Naylor

Rosane Naylor



I Jornada Brasil-Argentina de Mediação no TJERJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, no dia 18 de outubro, realizou a 
I Jornada Brasil-Argentina de Mediação. O 
evento ocorreu no Auditório Antonio Car-

los Amorim, da Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro (EMERJ), e contou com a participação 
de juristas de ambos os países, que abordaram o tema, 
considerado, na atualidade, ferramenta de vital signifi-
cado na resolução de conflitos.

Presente à abertura, o Presidente do TJERJ, De-
sembargador Luiz Zveiter, mencionou a relevância da 
implantação do trabalho de mediação nas Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPPs) do Estado do Rio. “As 
UPPs poderão atuar como um braço avançado do 
Poder Judiciário para dirimir os conflitos nas comuni-
dades”, destacou.

A Desembargadora Marilene Melo Alves, Presidente 
do Subgrupo de Trabalho para Conciliação e Mediação 
do TJERJ, comentou a mediação praticada pela polícia: 
“Este tema é importantíssimo, porque a implantação 
da Unidade de Polícia Pacificadora representa uma 
esperança para todos os cariocas. Estamos forman-
do a primeira turma de policiais mediadores que irão 
ocupar o vácuo deixado pela ausência do Estado, por 
décadas a fio, nas comunidades mais carentes. A ini-
ciativa do Presidente deste Tribunal está direcionada à 
capacitação desses policiais para o exercício do papel 
da polícia pacificadora, qual seja, o de verdadeiro 
agente de promoção social.”

Na palestra que, em seguida, proferiu sobre “So-
luções alternativas de conflitos – um breve panora-
ma”, a Desembargadora enfatizou que “a grandeza 
do número, que se conta aos milhões, de processos 
a solucionar, nos impõe a tarefa não só de atender 

a essa demanda crescente de justiça, mas também a 
de salvar o Judiciário de um destino que pode vir a 
ser inglório. Como é impossível exigir do magistrado, 
especialmente em nosso Estado, onde se alcançou 
um grau excelente de celeridade, que seja ainda mais 
rápido, é imperioso investir em meios alternativos de 
solução de conflitos.” Discorrendo sobre essas variadas 
alternativas, como a conciliação, a arbitragem, o case 
evaluation e a mediação, a Desembargadora destacou 
esta última:  “na mediação o objetivo perseguido não 
é apenas a solução do conflito, da lide propriamente 
dita.  Busca-se a restauração da relação intersubjetiva 
mediante a criação de novos canais de comunicação e 
de entendimento para as partes.” 

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Feli-
pe Salomão, iniciou o ciclo de palestras falando sobre 
“A mediação como meio alternativo para a resolução 
de conflitos” e enfatizou que o intento da mediação 
é o de “estimular as partes para que elas próprias 
busquem a solução de seus problemas”. Sua palestra 
se constituiu de histórico sobre as origens do cons-
titucionalismo e sobre o protagonismo do Judiciário, 
contendo, entre outras informações, dados estatísticos 
acerca dos mais de vintes anos de vigor da Constitui-
ção Cidadã, a partir de pesquisa feita pelo Conselho 
Nacional de Justiça: “Em 1988, o ano da Constituição, 
foram ajuizadas, em todas as esferas da justiça (cível, 
criminal, trabalhista, federal), cerca de trezentas e cin-
quenta mil ações. Em 2001, esse número se ampliou 
para doze milhões. Desses doze milhões, oitenta por 
cento (nove milhões e seiscentas mil) conseguiram ser 
julgadas. Temos os números do CNJ de 2009: 25,5 
milhões de novas causas por ano. No Brasil, temos 
oito magistrados para cada cem mil habitantes, muito 
aquém da média mundial. Em Portugal, são dezessete 
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para cada cem mil. Nesses vinte e um anos da promul-
gação da Constituição, o número de processo novos 
multiplicou-se sete mil vezes, ao passo que o número 
de juízes não chega a quatro vezes mais”. Além disso, 
realçou a importância do planejamento da atividade 
jurisdicional realizado pelo CNJ, no exercício do papel 
de “pensar, levantar dados, projetar soluções” para o 
Judiciário brasileiro: “Cada vez mais nos conscientiza-
mos de que o importante é a solução do litígio, sem 
apego excessivo às formas, em busca da equidade”. 

Quanto à acessibilidade, referiu o pensamento do 
jurista Mauro Cappelletti, ao mencionar que “acesso à 
justiça é muito mais amplo do que acesso ao judiciário. 
Significa garantia do acesso justo ao processo, sem en-
traves, sem delongas, como garantia de acesso, a um 
baixo custo, à máquina do judiciário, apta à resolução 
do conflito de interesses”. 

Prosseguiu, ao tematizar a 
desjudicialização das contro-
vérsias: “Alguns exemplos são 
recentes: no campo do inven-
tário que hoje se faz no tabe-
lião; nas separações judiciais; 
nos termos de ajustamento de 
conduta, no caso do Ministério 
Público; na questão até mesmo 
da recuperação de empresa, 
quando se permite a negocia-
ção extrajudicial nos débitos 
para permitir a recuperação de 
micro e pequenas empresas. A 
tendência da nossa legislação, 
hoje, para a solução desses 
problemas é simplificar os as-
pectos processuais e desjudi-
cializar as questões que podem 
ser desjudicializadas”. 

Referiu-se, ainda, a aspectos da mediação em 
contexto internacional: “A mediação como termo 
obrigatório, antes da propositura da demanda, vem 
funcionando em alguns países. No Canadá, há algu-
mas medidas interessantes, por exemplo, a mediação 
judicial obrigatória em algumas causas, a mediação 
particular obrigatória em outras, sobretudo nas causas 
de família; na França, os conciliadores espalhados pelo 
país todo; nos Estados Unidos, o curso de mediação 
obrigatório nas universidades. Por último, comentou 
o Projeto de Lei 4.827 de 1998, “em etapa final de 
votação, que institucionaliza e disciplina a mediação 
como método de prevenção e solução consensual de 
conflitos na esfera cível”, e o Projeto 4.891, de 2005, 
que “regula as profissões de árbitro e mediador e esta-
belece as formas do seu exercício”. 

À tarde, na segunda parte do encontro, a diretora 

de Mediação do Ministério da Justiça da Cidade Au-
tônoma de Buenos Aires, Maria Eugenia Casal, tema-
tizou a “Mediação comunitária e mediação escolar”: 
“Quanto à tipologia dos conflitos, entre os principais 
objetos de atenção da mediação comunitária, estão: a 
contaminação ambiental, as vias públicas, os conflitos 
de consórcio (entre vizinhos, uso inadequado de espa-
ços, etc.), posse de animais (que molestem a vizinhan-
ça ou produzam danos à propriedade) e construções 
(precárias ou sem autorização)”. 

Outra prática adotada na Argentina, aprovada por 
lei, informou a palestrante, é a de mediação escolar, 
ou seja, a capacitação de alunos como mediadores na 
resolução pacífica e cooperativa dos conflitos surgidos 
na comunidade educativa, como recurso preventivo 
e de diminuição da violência. No período de 2008 
a 2009, 1319 alunos foram capacitados, dos quais 

65% com idade entre 13 a 15 
anos, e os demais, entre 15 
a 17. A palestrante também 
apresentou informação esta-
tística referente à prática da 
mediação no âmbito cível, em 
Buenos Aires, no período de 
1996 a 2000. Em um total de 
159.621 mediações, foi alcan-
çado o percentual de 27,27% 
de acordos. Em 2009, das 
3360 mediações feitas, 38% 
obtiveram acordo.

Após, a Presidente da Co-
missão dos Juizados de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, Desembar-
gadora Cristina Tereza Gaulia, 
fez a palestra “A Mediação no 
sistema do Tribunal de Justiça 

do Estado do RJ”, em que apontou algumas distinções 
entre mediação e conciliação: “Enquanto, na concilia-
ção, a postura se mantém adversarial - cada uma das 
partes está focada apenas em seus próprios interesses 
-, e os advogados se mantêm como representantes 
de seus clientes, na mediação as posições rígidas são 
redefinidas em termos passíveis de harmonização e ne-
gociação. Na mediação, as pessoas são convidadas a 
uma postura colaborativa que possa proporcionar um 
contexto de satisfação mútua. Os advogados assesso-
ram, se necessário, e as pessoas envolvidas, que não 
são meras partes, negociam”.

Fechando o ciclo de conferências, a Diretora do 
Curso de Mestrado em Meios Alternativos de Resolu-
ção de Conflitos, Juana Dioguardi, proferiu a palestra 
“A mediação na Argentina – o perfil do mediador”. 
Segundo a palestrante, após 15 anos de mediação no 
país, o momento é de reavaliação e especialização: 
“Estamos na fase de especialização. Cada mediador já 
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está se especializando tanto na mediação comunitária, 
quanto na de pré-julgamento, na escolar, na penal, 
na empresarial, além das mediações intergeracionais, 
para as responsabilidades étnicas referentes à multi-
culturalidade”. Quanto ao futuro, não se furtou à pre-
visão: “Resta muito pouco tempo para que a mediação 
chegue a ser uma profissão. Assim como em certos 
momentos algumas carreiras se desprenderam da me-
dicina, a mediação vai se desprender tanto da advoca-
cia quanto da psicologia, nas quais ela surgiu. Todos 
os cursos de capacitação estão aumentando o número 
de horas para mediador; o que antes era feito em 80h, 
hoje são 150h, com 30h a mais de treinamento”.

A palestrante ressaltou que o desenvolvimento da 
mediação requer um aprofundamento no contexto 
social e na compreensão de seus conflitos, e informou 
que em seu país, ao se pensar o modelo em funcio-
namento, está sendo formado um grupo chamado 
“Mediadores da Paz”: “O mediador é um terceiro que 
ajuda as partes a resolver um conflito: tem de saber 
escutar, perguntar, respeitar a outra pessoa, reconhe-
cê-la. Além disso, ter presença, conhecimento sobre as 
opções, sobre os interesses envolvidos, ser um verda-
deiro técnico, mas vocação vem da palavra voz, e voz 
tem a ver com isso que sentimos quando temos um 
conflito. Ficamos sem voz, não podemos falar. Portan-

to, um mediador que não tem voz, não tem presença.  
Para mim, isso é uma vocação também”. 

Ao ensejo do encerramento do evento, a Desem-
bargadora Marilene ainda agradeceu ao Presidente do 
Tribunal de Justiça, Des. Luiz Zveiter, por ter empresta-
do seus dinamismo e liderança, mobilizando todos os 
recursos disponíveis em favor da causa da mediação, 
enfatizando que “um magistrado, quando julga, é 
quase um arqueólogo. Ele revolve o passado em busca 
de indícios e provas, dele extraindo uma espécie de 
retrato, sobre o qual erigirá sua decisão. Um mediador, 
ao contrário, com os olhos no futuro, trabalha para 
reconstruir a relação e restabelecer os elos entre as 
partes.  Nós também aqui estamos reunidos na espe-
rança de concretizar um futuro glorioso para a Justiça 
deste Estado”.

Além dos já mencionados palestrantes, compuse-
ram a mesa de abertura do evento o 1º Vice-Presiden-
te do TJERJ, Desembargador Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte; o 3º Vice-Presidente do TJERJ e Corregedor-
Geral da Justiça em exercício, Desembargador Antônio 
José Azevedo Pinto; o Diretor-Geral da EMERJ, Desem-
bargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; o Sub-
secretário-Adjunto dos Direitos do Consumidor, José 
Teixeira Fernandes; e os Professores Carlos M. Clerc e 
Oscar Felix Salvadores, ambos da Universidade Nacio-
nal de Lomas de Zamora.
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A Mediação como Meio Alternativo 
para Resolução de Conflitos

Entrevista com a Desembargadora Marilene Melo Alves

Quais as diferenças entre mediação e conciliação?
A mediação é uma prática mundialmente consagra-

da, em que se persegue uma solução que chamamos 
mediana, pela qual se possa atender ao interesse, ainda 
que apenas parcialmente, de ambas as partes. Quando o 
objeto do conflito é passível de repartição, a conciliação 
é suficiente e atende ao escopo primordial do processo, 
que é encerrar-se o conflito. A distinção maior entre con-
ciliação e mediação é que o objetivo desta é mais amplo: 
as partes descobrirem qual a melhor solução para elas, e 
não necessariamente uma solução de repartição, porque, 
às vezes, os interesses são aparentemente dissonantes, 
mas são convergentes. É comum interferirmos em confli-
tos seriíssimos de pais em relação a filhos. A convergên-
cia se explica porque ambos os genitores, por princípio, 
querem o melhor para os filhos, mas não a enxergam; só 
percebem a divergência. Isso ocorre, por exemplo, quan-
do discutem sobre o melhor colégio. Quando o clima de 
discórdia é desfeito, ambos percebem qual é a melhor 
opção. Assim que as partes começam a se entender, 
constatam que o porte das divergências não é tão gran-
de, nem intransponível. A mediação busca não só resol-
ver o conflito, mas também restaurar ou até restabelecer 
o canal de comunicação entre as partes conflitantes. 

Ciências como a psicologia, a sociologia e a antropo-
logia auxiliam a mediação?

Na verdade, as Técnicas de Mediação são extraídas 
dessas ciências e até da psicanálise.

A antropologia e a sociologia contribuem para que 
se conheça a natureza humana, tanto do ponto de vista 
etológico quanto na vida de relação.

Da psicologia e da psicanálise se extraem as ferramen-
tas que o mediador utiliza e a postura que adota para 
esvaziar o conteúdo conflituoso do diálogo promovido.

Wanderlei Lemos
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Nisso a mediação difere do procedimento conciliatório 
propriamente dito, em que se privilegia a negociação.

O mediador vai além: busca mais que um acordo, al-
meja a reconciliação ou ao menos a reconstituição dos 
canais de comunicação entre os contendores.

Uma das mais importantes características da mediação 
é que nela as partes não só são ouvidas com atenção 
como são até estimuladas a expressar-se.  Isso é precioso, 
porque só o fato de poder falar sem ser interrompido 
traz grande alívio.  Quando se verbaliza um queixume, 
o pensamento - que se subordina à linguagem - vai se 
organizando, e as controvérsias assumem seus reais con-
tornos e dimensões.  E o discurso proferido coordenada e 
calmamente perante o outro facilita sua assimilação.  Ou 
seja: a comunicação se estabelece.

Além da Polícia Militar, que outra(s) corporação(ões) 
ou instituição(ões) poderia(m) atuar num programa 
de mediação?

O Tribunal de Justiça, de acordo com a orientação 
do Desembargador Luiz Zveiter, atua em duas frentes: 
no plano interno, com a implantação do serviço de Me-
diação Judicial, e no plano externo, buscando difundir e 
estimular a prática da mediação pela própria sociedade, 
como é adotado em grandes centros.

O Tribunal está formatando convênio com universida-
des, mas órgãos como o PROCON poderiam contar com 
câmaras de mediação que dessem solução ao conflito.

Hoje o órgão convoca as partes, mas, no máximo, 
aplica multas, quando poderia promover um acordo, 
contribuindo para a desjudicialização dos conflitos.

Como foi a implantação da mediação na Argentina?
De certa forma, na Argentina a mediação começou 

de cima para baixo, mediante a edição da Lei 24.573, 
em 1995, que impôs a mediação como prática prévia a 
qualquer ação judiciária.  É o que chamamos de condição 
de procedibilidade.  Nos casos em que a mediação não 
resolvesse o conflito, as partes buscariam o judiciário le-
vando um comprovante de que a conciliação havia sido 
tentada.  A lei impõe sanções, como multas, por exem-
plo, às pessoas que faltem às sessões de mediação.  Lá 
o empenho foi no sentido de estimular e impor o cum-
primento da legislação.  Houve resistência intensa, pois 
temia-se que o processo fosse demorado e que jamais se 
obtivesse a solução judicial.  Apesar da resistência inicial, 
a lei funcionou.

 Que mudanças sofreu a legislação?
Houve a ampliação, não apenas quanto ao fato de 

mais províncias a utilizarem (antes, era praticada apenas 
em Buenos Aires), como também no campo da matéria.  
Em sua implantação, em 1995, não se previa a mediação 
nas causas de família, pois o Ministro da Justiça à época, 
de rígida formação religiosa, não admitia que questões 
de família fossem discutidas perante um leigo, que seria 
um mediador. Hoje esse óbice foi afastado, e a vice-presi-
dente da Suprema Corte da Argentina, Drª Elena Highton 
de Nolasco, que é uma reconhecida autoridade em me-
diação, informou que, com a edição da lei, o número de 

processos sofreu redução de 40%.  Lá o programa é mo-
nitorado com todo o cuidado.  Há até um portal da web 
para esse controle e que pode ser acessado por quem se 
interessar pela conferência das estatísticas.

O que é mediação escolar?
A mediação escolar é uma prática muito difundida na 

Argentina.  Rege-se pelos mesmos princípios da mediação 
judicial, ou pré-judicial, conforme é praticada no Brasil e 
na Argentina, ou seja, antes da propositura do feito.  As 
ferramentas são as mesmas, só que na mediação escolar 
o mediador é o próprio estudante.  É uma forma de so-
lucionar conflitos latentes. Questões como o bullying são 
resolvidas com a mediação. Sua principal característica é 
que são convidados alunos que se sobressaem, às vezes, 
até pela indisciplina, pois se busca um líder.  Esses líde-
res, que descambariam para formar, por exemplo, uma 
gangue, desviando-se para uma conduta antissocial, na 
medida em que são convocados para fazer a mediação, 
assimilam e exercem a liderança como mediadores. En-
tão, não apenas se procede à solução dos conflitos: os 
alunos se afastam de uma possível tendência para liderar 
negativamente. Lá são mais de 20.000 mediadores-es-
colares formados.  Conclui-se que a mediação é uma 
excelente forma de recompor a disciplina nos colégios.  
Resulta ainda em controle da violência juvenil.

Como está a mediação no Tribunal de Justiça?
Devemos a iniciativa da mediação no TJ à visão do Pre-

sidente Luiz Zveiter. Ele percebeu que essa alternativa de 
solução de conflito é um caminho viável para diminuir o 
número de processos que os juízes têm de julgar, pois já 
se chegou ao máximo de rapidez que poderia ser ofereci-
da. A estratégia, como já referido, é a de atuar em duas 
frentes de trabalho: enfrentar os processos que já estão 
judicializados (nossas demandas) e divulgar a mediação 
como método para sensibilizar a sociedade. Quando o 
presidente elabora um convênio para ensinar mediação 
nas novas Unidades de Polícia Pacificadora, está imple-
mentando essa ideia da divulgação da mediação e da 
ampliação do conceito de que o acesso à Justiça não 
é necessariamente acesso Judiciário, embora sempre 
fosse prudente que o Judiciário estivesse capacitando, 
certificando, para que essa prática não se vulgarize e 
nem se desvirtue. Já tivemos casos comoventes de casais 
que estavam litigando; um, por exemplo, com cinco pro-
cessos em curso na área de família, em que a mediação 
se encerrou com a reconciliação das partes. Mas o mais 
importante é que as pessoas que se submetem à media-
ção saem do procedimento, tendo ou não alcançado o 
acordo, com uma ideia extremamente positiva do serviço 
prestado pela Justiça.  As respostas do usuário são muito 
positivas.  Não se consegue isso com nenhum tipo de 
procedimento ortodoxo no Judiciário. As pessoas saem 
sinceramente agradecidas; ficam felizes com o serviço 
prestado, porque a prática lhes faz muito bem. Nas ava-
liações que são sistematicamente procedidas, o campo 
da satisfação leva a nota mais alta.  Isso engrandece a 
imagem do Judiciário perante a população.



Objetivando implementar, com efetividade, a 
Política de Meio Ambiente do Poder Judi-
ciário do Estado do Rio de Janeiro, estabe-
lecida no Aviso nº 49/2010, expedido pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz 
Zveiter, foi assinado, em  outubro, por ele magistrado 
e pela Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, o 
termo de adesão à Agenda 
Ambiental na Administra-
ção Pública (A3P). O Tribu-
nal de Justiça fluminense é 
o terceiro do país a aderir 
ao programa. “O compro-
misso do nosso Tribunal é 
trabalhar para o desenvol-
vimento de uma sociedade 
sustentável, respeitando o 
meio ambiente, observan-
do os princípios do uso 
racional dos recursos na-
turais, e buscando, sempre, 
a melhoria dos processos e 
do sistema de gestão”, de-
clarou o Desembargador. 

A adesão à A3P é uma 
iniciativa do Departamento 
de Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais 
(DEAPE) do TJERJ. O DEAPE, responsável também por 
diversos projetos sociais no âmbito do Poder Judiciário 
fluminense (a REVISTA INTERAÇÃO nº 36 abordou, 
detalhadamente, vários desses programas), promoveu, 
em maio deste ano, durante a abertura da Semana 

Nacional do Meio Ambiente, um evento de conscien-
tização ambiental, oportunidade em que o Presidente 
Zveiter e a Miss Mundo Brasil 2009, Luciana Bertollini, 
plantaram mudas de pau-brasil, em ato simbólico, re-
alizado em frente à Lâmina III do conjunto de prédios 
do Complexo Judiciário. Durante toda a Semana, fo-
ram exibidos diversos temas comemorativos no layout 

do portal do site do Tribu-
nal. A campanha atingiu 
cerca de 2.486.335 usu-
ários, sensibilizou servi-
dores com divulgação na 
intranet, em cartazes, eti-
quetas, informativos, e re-
cebeu diversas mensagens 
eletrônicas de apoio.

No dia 27 de setembro, 
o DEAPE promoveu uma 
inspeção guiada ao Forte 
Duque de Caxias, no bair-
ro do Leme, Zona Sul do 
Rio, com a finalidade de 
ampliar o universo cultural 
e despertar a consciência 
socioambiental dos parti-
cipantes dos projetos “Jus-

tiça pelos Jovens”, “Pais Trabalhando” e “Jovens Men-
sageiros”, desenvolvidos pelo próprio Departamento. 
A ida ao complexo militar, localizado numa área de 
proteção ambiental – mais precisamente, no topo do 
Morro do Leme –, proporcionou aos visitantes uma 
tarde de contato direto com um ambiente de grande 

O compromisso do nosso 
Tribunal é trabalhar para o 
desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável, 
respeitando o meio ambiente, 
observando os princípios do 

uso racional dos recursos 
naturais, e buscando, sempre, 

a melhoria dos processos 
e do sistema de gestão.

Presidente do TJERJ Desembargador Luiz Zveiter

Flavio Porto de Souza
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beleza natural, cercado por densa mata e vegetação.

Aproximadamente 21 adolescentes dos referidos 
programas assistiram, no dia seguinte, à tarde, ao fil-
me A Terra da Lua Partida, no Cine Odeon BR, localiza-
do na Cinelândia, região do entorno da Praça Floriano, 
no Centro do Rio. O filme, dirigido por Marcos Negrão 
e André Rangel, fez parte da mostra Meio Ambiente, 
do Festival Rio 2010. A película aborda a questão da 
mudança climática e seus reflexos sobre o Himalaia. 
Já no dia 30 de setembro, o DEAPE implementou o 
projeto Cine Ambiental, na Escola de Administração 
Judiciária (ESAJ) do TJERJ, com o intuito de discutir as-
suntos socioambientais, por intermédio da linguagem 
cinematográfica. O filme de estreia foi o documentário 
Zugzwang, do diretor Duto Sperry. O filme mostra as 
vantagens das fontes de energia renováveis e reflete 
sobre o papel dos países emergentes, a exemplo do 
Brasil, na construção de uma nova economia com mais 
igualdade social e menos agressão à natureza.    

Dentre as ações já implementadas pelo Judiciário 
fluminense, previstas no termo de adesão à A3P, des-
tacam-se: criação do Ofício Eletrônico para a troca de 
informações entre o Tribunal e os Ofícios de Registro 
de Distribuição das Comarcas da Capital, Campos dos 
Goytacazes e Niterói, economizando assim a impressão 
mensal de 80.000 ofícios em papel; substituição do Di-
ário Oficial em papel pelo Diário da Justiça Eletrônico; 
implantação da coleta seletiva e do laboratório de reci-
clagem de cartuchos; reciclagem de pneus, óleos lubri-
ficantes, sucata e peças de automóveis, além da coleta 
de lâmpadas fluorescentes, para fins de reciclagem.

O termo de adesão à A3P durará 2 anos, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por acordo entre os participantes, e, durante esse perí-
odo, caberá ao TJERJ atingir, entre outras, as seguintes 
metas: incentivar ações de combate ao desperdício 
e de minimização de impactos ambientais, diretos e 
indiretos, gerados pela atividade jurisdicional, pro-
movendo, ainda, a gestão ambiental com qualidade; 
elaborar planos de ações estratégicas para a gestão de 
resíduos sólidos e perigosos, gerados no exercício das 
atividades, reduzindo o consumo de energia e água e 
reaproveitando os materiais; implantar, acompanhar 
e avaliar continuamente os programas de melhoria 
do meio ambiente; estabelecer ações de substituição 
de insumos e materiais que possam causar danos ou 
riscos à saúde dos servidores, ao entorno e ao meio 
ambiente; promover ações educativas, visando es-
timular a melhoria da qualidade do meio ambiente 
nos locais de trabalho, conscientizando os servidores 
sobre a importância de se preservar o meio ambiente 
e de se usar, com racionalidade, os bens e serviços da 
administração.    

    Para que tais metas possam ser alcançadas, o 
Presidente Luiz Zveiter instituiu o Ato Executivo n° 
1659, publicado no dia 28/04/2010, para disciplinar 
a Política de Gestão Ambiental, atribuindo ao DEAPE a 
coordenação técnica e fiscalização de todos os proje-
tos ambientais e de sustentabilidade desenvolvidos no 
âmbito do Poder Judiciário fluminense.

   Recentemente o TJ firmou convênio com a Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), por intermédio 
da professora de Gestão Ambiental, Dilma Pimentel, 
para capacitar os gestores e serventuários com pro-
gramas de treinamento e educação continuada nessa 
área do conhecimento. Além disso, o Ato Executivo 
nº 2033/2009 instituiu a Comissão de Política de Ges-
tão Ambiental, presidida pelo Desembargador Elton 
Martinez Carvalho Leme.

Funcionárias da equipe do DEAPE

Equipe do DEAPE
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Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos

O senhor nasceu no norte fluminense, no município 
de Cambuci, carinhosamente chamado de “Cidade 
Simpatia”. Pode falar sobre sua infância e a importân-
cia da família à sua formação? 

Sou filho de lavrador. Meu pai tinha uma pequena 
propriedade, minha mãe era “do lar”. Papai era de famí-
lia com vocação intelectual; mamãe, artística. Nasci num 
subdistrito de Cambuci, onde fui criado. Fui para Niterói 
cursar o antigo científico. Mas papai adoeceu, e tive de 
voltar para a roça. 

Interessante é que sou de uma cidade pequena, que 
tem, hoje, no Tribunal de Justiça, três desembargadores: 
eu, Diretor da EMERJ; o Desembargador Nametala, Presi-
dente do TRE; e o Desembargador Walmir Santos Ribeiro. 
Somos os três de Cambuci.

Os exemplos que tive de meus pais foram fundamentais 
em minha vida: ensinaram-me a vencer pela correção de 
caráter, sem jamais fazer nenhum tipo de exceção a qual-
quer vantagem espúria. E venci, graças a eles.

Qual a sua primeira experiência profissional?

Fui professor do ensino primário. Em 1975, morava 
em Niterói e prestei concurso para o Magistério Estadual. 
Caiu um texto do Guimarães Rosa, cuja linguagem não 
era novidade para mim. Os outros candidatos se admira-
ram de minha rapidez na interpretação. Lecionei por 10 

anos. Depois passei no vestibular para Direito. Formei-
me e fui trabalhar no melhor escritório de advocacia da 
época na cidade, do Doutor Jorge Loretti, no qual adquiri 
boa experiência. Após, fiz concurso para juiz. Foi o último 
certame de que participaram, como membros da banca, 
os Desembargadores Ebert Chamoun e José Carlos Bar-
bosa Moreira. Foram aprovados apenas 8 candidatos.

Promovido à segunda entrância, o senhor atuou 
como Juiz Auxiliar da Presidência nas administrações 
dos Desembargadores Jorge Loretti e Gama Malcher. 
Poderia falar a respeito? 

Acontecem coisas inimagináveis. Certa vez, um cida-
dão surgiu com um cheque de valor estratosférico a ser 
entregue ao Presidente do Tribunal, para que fosse paga 
a dívida externa brasileira. Via-se de tudo, sem falar no 
funcionamento da estrutura, muito grande, e por isso 
tendo de ser gerida com muita cautela. Temos uma 
Constituição que promoveu grande alento ao exercício 
da cidadania; hoje, as pessoas questionam, discutem e 
querem fazer prevalecer seus direitos. Isso trouxe um au-
mento absurdo de demanda ao Judiciário, que está soter-
rado. Ultimamente, tem sido buscada uma solução nas 
formas alternativas de composição de conflitos. A atual 
Presidência está promovendo uma delas: a mediação.

Na segunda fase de sua carreira, o senhor voltou-
se para a área criminal. Quais as peculiaridades de 
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O Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (EMERJ), Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
concilia interesses e atividades bastante diversificados: revela-se, 
simultaneamente, um leitor geral recorrente, apreciador de ficção e 
poesia, e entusiasmado empreendedor, de espírito pioneiro, haja vista 
a implantação de projetos e implementação de soluções tecnológicas 
em sua administração.
Detentor de apurada consciência social, o entrevistado, atuante na 

área criminal, dedicou-se ao exercício da advocacia e à magistratura, 
após ter sido professor no Magistério Estadual, atividade que 
desempenhou por dez anos. 
Na entrevista concedida, com 

exclusividade, à REVISTA INTERAÇÃO, 
o Diretor da EMERJ perfila aspectos 
interessantes de suas vivências pessoal 
e profissional, revelando-se, além de 
espirituoso contador de histórias, 
um homem atento às questões 
humanísticas.

O senhor nasceu no norte fluminense, no município anos. Depois passei no vestibular para Direito. Formei-
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se exercer a Magistratura nessa área?

No crime lidamos com os bens jurídicos mais impor-
tantes: vida e saúde. Imagine alguém passar um ano pre-
so e depois ser absolvido. Ninguém devolve a liberdade a 
essa pessoa. É um ano de vida que se perdeu, fora a bar-
baridade da cadeia. Entendo que a tensão da atividade 
jurisdicional na esfera criminal é maior. Com um mínimo 
de sensibilidade, podemos ser rigorosos, quando preciso, 
mas sem perder de vista as demais questões envolvidas 
num crime, que, em última análise, é o resultado da exa-
cerbação das formas egoísticas de vida. 

O Senhor se recorda de algum caso angustiante 
que tenha julgado, para ilustrar a tensão que cerca a 
atividade do Magistrado na área penal? 

Recentemente houve um caso que me causou gran-
de preocupação. Um rapaz, dirigindo um carro, saía de 
Campos, rumo a São Fidélis, quando duas moças fize-
ram sinal pedindo carona. Ele parou e seguiu com elas. 
Antes de chegar ao destino, desviou para um canavial 
e, segundo as mulheres, estuprou uma delas e praticou 
atentado violento ao pudor com as duas, e ainda lhes 
teria roubado alguns bens. Ele negou os fatos, alegando 
que, no caminho, ao descobrir que eram prostitutas, 
negociou um programa com ambas, combinando pagar 
uma quantia que na verdade não possuía. Daí ter sido 
acusado por elas.

Em dado momento, o automóvel apresentou um 
problema e não voltou a funcionar. Ele, então, teve de 
retornar a Campos. Ao chegar lá, descobriu a mochila de 
uma delas no veículo. Após consertar o carro, voltou ao 
local para devolver a mochila e um celular às mulheres. 
Ora: quem pratica um estupro e um atentado violento ao 
pudor dificilmente age dessa forma. No entanto, foi con-
denado a 26 anos de prisão. Na cadeia, foi barbarizado 
e violentado. O fato me deixou estarrecido, porque, se a 
versão dele era a verdadeira, estava sendo cometida uma 
enorme injustiça. Na condição de Relator da Apelação, 
votei pela absolvição, tendo ficado vencido. No julga-
mento dos Embargos Infringentes, meu voto foi acolhido 
e o rapaz foi absolvido. 

Tormentoso processo. Porque, ao mesmo tempo em 
que se corria o risco de roubar a liberdade de um inocen-
te por 26 anos, também não seria agradável absolver um 
cidadão que tivesse cometido crimes tão graves.  

Como é conviver em sua casa com pessoas ligadas 
ao Direito, sua esposa, Norma, e seu filho, Márcio?

Estou na área criminal, a Norma, na cível, e o Márcio é 
titular de uma Vara de Família. Trocamos algumas ideias, 
pois, de vez em quando, um consulta o outro. O certo, 
porém, é que a minha contribuição sempre é menor do 
que a deles.

Quando nasceu a sua ligação com a EMERJ?

Minha ligação com a EMERJ deu-se quando de sua 
fundação, e de modo curioso. Resido em Niterói. Na As-
sociação Médica Fluminense, percebi a grande quantida-
de de associados. Lá reservaram um espaço e nele monta-
ram uma videolocadora. Quando a Escola começou, não 
havia nenhum recurso. Ao verificar isso, eu, à época juiz, 
em conversa com o Desembargador Cláudio Vianna Lima 
– primeiro Diretor-Geral da EMERJ –, sugeri-lhe que re-
servasse um espaço e montasse nele uma videolocadora, 
para que, com o dinheiro arrecadado, a Escola angariasse 
algum recurso para crescer. Estávamos, assim, iniciando a 
implantação da EMERJ. Naquele período, eu era juiz auxi-
liar do Desembargador Jorge Fernando Loretti. Fui muito 
criticado por isso. O Desembargador Cláudio, homem de 
personalidade muito forte, ao tomar conhecimento da 
questão, rapidamente saiu em minha defesa e afirmou, 
de público, que pagava três funcionários da Escola com 
o lucro da videolocadora. Portanto, o diretor apoiou a 
ideia e ressaltou que sua implantação e seu resultado, 
econômica e institucionalmente, foi positivo para a Esco-
la. Atualmente a Escola possui, por lei, o chamado Fundo 
EMERJ, que consiste basicamente na renda advinda do 
pagamento das mensalidades dos cursos que ela oferece. 
A EMERJ hoje, sem dúvida, está em melhor situação.

Em 2009, o senhor assumiu a Direção Geral da 
EMERJ, sendo o primeiro Diretor-Geral da Escola eleito 
pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Qual o significado 
disso para a sua carreira? 

Na verdade, o que ocorreu em relação à EMERJ foi 
o seguinte: o ex-diretor, Desembargador Paulo Ventura, 
lançou a minha candidatura a diretor. Quando concorri, 
pela primeira vez participaram da eleição para diretor da 
EMERJ todos os 180 desembargadores, o que antes era 
circunscrito apenas aos integrantes do Órgão Especial. 
Portanto, sou o primeiro diretor eleito pelo Pleno do 
Tribunal. Ganhei a eleição, disputando com uma pessoa 
extraordinária, que é a Desembargadora Leila Mariano, 
possuidora de todos os requisitos para o cargo. 

Nesse exercício da Direção Geral da EMERJ, quais as 
principais dificuldades e compensações encontradas 
pelo Senhor, como diretor de uma escola com tama-
nhas excelência e projeção?

A maior dificuldade é manter o padrão. A excelência 
da EMERJ se deve, na minha visão, aos professores, alu-
nos e serventuários. Todas as inovações que a Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(ENFAM) precisa fazer começam pela EMERJ. Primeiro 
porque o Rio de Janeiro é uma síntese do Brasil, já que te-
mos gente de todos os estados; segundo porque a EMERJ 
é reconhecida em todo o país. No último concurso para 
juiz em São Paulo, dos 8 primeiros classificados, 3 saíram 
daqui, inclusive a primeira colocada. No último concurso 
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para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
quase 50% eram ex-alunos e até alunos da escola, pois 
alguns ainda estavam cursando o último semestre. E, 
para não tornar enfadonha a relação, pois são muitos os 
concursos em que alunos e ex-alunos da EMERJ são apro-
vados, em todo o Brasil, informo que chegou ao meu 
conhecimento que, no concurso que está se realizando 
para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado 
do Rio de Janeiro, 54% dos que passaram nas provas es-
critas e vão fazer as orais são oriundos da Escola, inclusive 
a que está em primeiro lugar, filha de nossa colega Maria 
Sandra Rocha Kayat Direito.

Ao longo de sua administração, o senhor tem implanta-
do projetos relevantes e implementado melhorias...

As nossas matrículas podem ser feitas online. Trans-
mitimos os eventos da Escola para todo o Brasil sem 
nenhum custo para o juiz, que, mediante uma senha, 
se inscreve e tem acesso ao evento, ao qual pode assitir 
em tempo real ou não, pois todos eles ficam disponíveis 
no site da EMERJ por 6 meses. Ao término do curso, os 
juízes têm dez dias para apresentar um trabalho sobre a 
matéria que foi ministrada naquele período, a ser oportu-
namente avaliado. Num curso sobre Gestão, ministrado 
pelo Desembargador Jessé Torres, para o qual houve con-
vocação, uma vez que o CNJ pretendia que pelo menos 
50% dos magistrados dos estados o fizessem, tivemos 
de avaliar cerca de 350 trabalhos. Em diversos outros 
seminários, temos constatado a participação de juízes de 
inúmeros estados. Para nossa satisfação, verificamos que, 
a cada dia, aumenta o número de juízos e de estados que 
querem participar de nossos cursos e palestras.

Falando de ensino, o senhor poderia discorrer acer-
ca do intercâmbio internacional?

Pretendemos ainda levar o projeto a outros países de 
língua portuguesa, iniciando pelos do continente africa-
no, levando um produto de alta qualidade na área cultu-

ral, especificamente na área do Direito, para países que, 
entre outras coisas, têm na língua portuguesa um ponto 
de união. Com isso, ao tempo em que podemos colaborar 
com a nossa experiência, teremos em troca o aumento da 
influência geopolítica do Brasil em relação a esses países. 
Recebi um convite do CNJ para ir a Cabo Verde, viagem 
que, marcada para o dia 15 de novembro, foi adiada por 
dificuldades logísticas do país anfitrião, mas que ainda 
deverá ser realizada este ano, oportunidade em que irei 
firmar o primeiro convênio da EMERJ com um país africa-
no lusófono. Recentemente estive em Paris, num evento 
financiado pelo Governo Francês, da Escola Nacional da 
Magistratura da França, para estudar o modelo de for-
mação dos juízes por ele adotado, oportunidade em que 
um grupo de juízes de outro país participava do mesmo 
curso. Aliás, a França realiza sistematicamente esse tipo 
de curso que, além da troca de experiências, tem por 
objetivo exatamente aumentar sua influência geopolítica 
em relação aos países com os quais firma convênio. Res-
salte-se que as despesas de passagem e de hospedagem 
foram bancadas pelo CNJ. Mais recentemente, a convite 
da Universidade de Lomas de Zamora, fui à Argentina, 
onde firmei o primeiro convênio da EMERJ com uma Fa-
culdade de Direito da América do Sul.  Com a criação da 
Escola de Formação de Magistrados do MERCOSUL, que 
se avizinha, o Brasil, e especificamente a EMERJ, poderão 
colaborar com muitos países, ofertando e recebendo 
conhecimentos e experiências, numa troca salutar para 
a cultura jurídica do continente. A colaboração com os 
países da América Latina, que pode se estender aos Esta-
dos Unidos, considerando sua grande colônia hispânica, 
seria o coroamento de um sonho, que vejo como a mola 
propulsora do progresso, de formalizar convênios entre 
a EMERJ e universidades e centros de estudo desses paí-
ses. Aliás, por sugestão minha, deverão ser formalizados 
dois grandes convênios de cooperação institucional, um 
entre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (ENFAM), o Colégio Permanente de Dire-
tores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) e 

Quem é o bom juiz? Que qualidades nele se espera encontrar?

Que seja sério, que seja simples, que seja ético, que seja 

inteligente e aberto a novas idéias, agente de mudanças, 

porém conservador dos mais importantes valores da so-   

ciedade. Assim é o Desembargador Manoel Alberto: a  

síntese mais perfeita do  homem do campo e dos grandes 

centros, filho de Surucucu e  do Rio de Janeiro.

Desembargadora Rosa Helena Guita

DECLARAÇÃO
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as diversas escolas estaduais, e, outro, entre o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o COPEDEM e as escolas esta-
duais. Pretendemos, ainda na minha administração, ce-
lebrar convênios com todas as escolas coirmãs sediadas 
no Estado do Rio de Janeiro, sempre com o propósito de 
colaboração mútua.

E quanto aos implementos de recursos para a 
videoconferência? 

Fizemos, ano passado, uma licitação, para instalação do 
processo de videoconferência. Levamos em consideração 
dois aspectos: as comarcas que incluem as sedes dos NURs 
e a geografia. Ou seja, selecionamos aquelas comarcas 
maiores, das regiões Sul, Centro, Baixada e Serrana. Co-
marcas que permitirão aos juízes se deslocarem das cir-
cunvizinhas para assistir às videoconferências. Tal sistema 
possui a vantagem de ser uma interlocução quase presen-
cial. Temos também um quadro de aviso eletrônico, que 
indica os dias da prova ou alguma outra informação que 
seja útil ao aluno. Faremos também um sistema de comu-
nicação com o aluno – que assim o quiser – pelo celular, 
para avisar algum imprevisto que gere o cancelamento de 
aula, de forma a evitar o seu deslocamento desnecessário à 
Escola. Outro serviço é a disponibilização de atendimento 
psicológico emergencial aos alunos da escola que estejam 
em fase preparatória de concurso.

Alguns cursos estão sendo reconhecidos pelo Conse-
lho Estadual de Educação...

Tivemos quatro cursos já reconhecidos este ano e temos 
mais quatro que estão em análise no Conselho Estadual de 
Educação, que provavelmente serão aprovados até o final 
de novembro. Serão, portanto, oito as áreas de pós-gradu-
ação lato sensu na minha administração.

E quanto às anunciadas novas instalações? 

A EMERJ ocupa, hoje, uma área de aproximadamente 
900m . Já o prédio adquirido pela Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro, que fica no bairro de Santo Cristo, e que foi 
cedido ao Tribunal de Justiça para abrigar a Escola, tem cer-
ca de 5.300m  de área construída, ou seja, seis vezes maior 
que o espaço atual. Segundo o Presidente, serão construí-
dos um auditório para quinhentas pessoas e vinte salas de 
aula, contra as doze hoje existentes. O imóvel situa-se nas 
proximidades de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 
e de um quartel do Exército, o que garante a segurança do 
local. Aliás, o Poder Público cuidará com especial atenção 
da segurança da região, pois trata-se da área de revitaliza-
ção do porto. Ademais, à segurança do Estado e da Guar-
da Municipal, o próprio policiamento do Tribunal também 
dará cobertura. O prédio pertenceu a uma multinacional, 
sendo de ótima qualidade. Além disso, há um terreno per-
tencente à União, que provavelmente será cedido à Escola 
e poderá servir de estacionamento para cerca de duzentos 

automóveis, o que significará mais comodidade para o usu-
ário. A área, completamente revitalizada, será a menina dos 
olhos do Rio de Janeiro.

 

Que carreira o senhor seguiria, se não tivesse segui-
do a jurídica?

Seria a área médica. Cursaria a faculdade de medicina. 
Sempre tive admiração por essa área. 

Nós gostaríamos de saber se o senhor tem algum 
hobby, pratica algum esporte ou atividade semelhante. 
É verdade que o senhor foi goleiro na juventude?

Verdade. Fui um razoável goleiro. Alto, ainda mais ma-
gro que sou hoje. Apesar disso, chutava forte. Era de cha-
mar a atenção. Meu apelido era Quarentinha, na época, 
jogador do Botafogo conhecido por seu potente chute. Lá 
no interior, onde nasci, para o padrão amador do futebol 
da região, eu era até bem requisitado. Admiravam-se ao 
ver alguém, tão magro, chutando tão forte. Chuto ainda. 
Só preciso ter cuidado com distensão muscular. Hoje, 
praticamente me limito a ler. Gosto muito. Fui há pouco 
tempo ao Piauí. Como estou relendo Eça de Queiroz, levei 
um de seus livros na viagem. Um livro pequeno. Devido a 
contratempos, a viagem de ida demorou mais que o espe-
rado. Ao chegar ao destino, já havia lido o livro todo. 
Devia ter levado dois. Também gosto muito de teatro, 
cinema e música.

Quais seus autores preferidos?

Leio e releio Guimarães Rosa com frequência. Num 
boletim da EMERJ, citei um trecho bonito, que fala do rio 
que desaparece. Inclusive, dada a minha ascendência mi-
neira e a familiaridade com o autor, determinados termos, 
estranhos a algumas pessoas, a mim soam íntimos. Quem 
nasce no interior e vem para a cidade, aprende o linguajar 
de ambos. Mas o citadino que não vai para o interior des-
conhece termos e expressões tipicamente rurais.

Também Jorge Amado. Tenho sua obra completa, da 
qual li boa parte. Aos quase setenta anos, já não posso 
nadar nem jogar futebol como antes. Entretanto, leitura 
é uma atividade que se pode exercitar em qualquer idade. 
Ao ler, tenho o hábito de usar lápis e régua; gosto de mar-
car trechos que me agradam e, futuramente, podem servir 
como citações. 

O que mais gosto de ler mesmo, e releio com cons-
tância, são os contos de Guimarães Rosa. “O burrinho 
pedrês”, “A volta do marido pródigo”... Lalino Salãthiel, 
por exemplo, que era um mulatinho pernóstico e sagaz, 
e, segundo o narrador, precisava apenas “da metade do 
tempo, para chegar ao dobro da conclusão”. Que achado! 
Simples e criativo, mostrando o que a pessoa é. Sutilezas 
assim me agradam. Leio poesia também: Augusto dos An-
jos, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, entre outros.
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E o senhor toca, ou já sentiu vontade de tocar algum 
instrumento?

Não toco, mas sinto grande frustração por não to-
car violão. Realmente, sinto-me um músico frustrado. 
Porém, dependendo do ambiente, eu canto. Não bem, 
mas canto. Eu gosto. 

Minha filha, Mayara, aprendeu comigo várias músicas 
antigas, porque, quando pequenina, me ouvia cantar para 
niná-la. Seus colegas ficam admirados por ela saber músicas 
das quais jamais ouviram falar! Além de cantar, também 
inventava e contava estórias. Faço isso com facilidade.

O que motivou o senhor a concorrer à Presidência 
do Tribunal?

Foi o ideal de efetivamente contribuir para o aperfeiço-
amento do Judiciário. De fato, muito já foi feito em nosso 
Estado, mas ainda falta muito o que fazer para que possa-
mos entregar a prestação jurisdicional adequada. Este tem 
sido o ideal de todos os Presidentes, e é exatamente por 
esse foco comum dos seus administradores que a Justiça 
fluminense tem sido um exemplo para o Brasil. Sem 
abrir mão de suas características pessoais, de seu estilo e 
peculiaridades, todos buscaram a excelência, o que per-
mitiu que os avanços e conquistas fossem continuados e 
seguros. E foi a oportunidade de participar e contribuir 
para esse processo que me cativou.

Quais são as suas perspectivas e os seus projetos 
como Presidente do Tribunal de Justiça no biênio 
2011/2012?

Tendo em vista o que disse antes, as perspectivas são 
as melhores possíveis. Quanto aos projetos, digamos que, 
sem esquecer o segundo grau, que continuará merecen-
do toda a atenção da administração, o foco principal se 
concentrará, agora, sobre o primeiro grau de jurisdição. 
De modo geral, os desembargadores já contam com 
uma estrutura muito boa, restando apenas implementar 
determinadas melhorias para as Câmaras Cíveis. Sendo 
assim, almeja-se a melhoria das condições de trabalho, 
tais como: a ampliação e melhoria dos gabinetes e aco-
modações dos magistrados de primeiro grau; ampliar e 
melhorar os gabinetes dos desembargadores das Câma-
ras Cíveis; manter a política de pagamento das férias e 
licenças não gozadas, a bem do serviço público; promo-
ver o estudo de implantação de gratificação de acumu-
lação pelos desembargadores; dotar os gabinetes dos 
desembargadores e dos juízes de assessores em número 
suficiente, capacitando-os por meio de treinamento ade-
quado; dar continuidade ao processo de modernização 
do Tribunal; promover o estudo sobre a especialização 
das Câmaras Cíveis; incluir na competência do Conselho 
da Magistratura a aprovação de projetos de custo eleva-
do; manter providos, mediante concursos públicos, todos 
os cargos que vagarem nos quadros da magistratura e 
dos servidores, com especial atenção ao primeiro grau; 

valorizar o servidor do Judiciário, envidando esforços no 
sentido de que seus vencimentos progressivamente se 
aproximem dos percebidos pelos colegas do Judiciário 
federal; examinar a viabilidade de auxílio para aquisição 
de livros pedagógicos para atualização profissional dos 
magistrados; e implementar política de realização de cur-
sos jurídicos para magistrados e servidores.

Essas são, em linhas gerais, propostas portadoras de 
um potencial impulsionador de nova etapa evolutiva do 
Judiciário fluminense, traduzindo ações afirmativas e mo-
dernizantes, sem propósitos persecutórios ou restritivos, 
como deve ser a marca de uma administração vocacionada 
e comprometida com os valores da magistratura.

Conheci mais de perto o Desembargador Manoel 

Alberto quando convocado para compor a 3ª Câma-

ra Criminal do Tribunal de Justiça, logo percebendo o 

seu espírito de unir os colegas ao promover reuniões 

informais, nas quais eram debatidas questões jurídi-

cas e inerentes ao cargo por todos ocupado. Sempre 

me chamaram a atenção sua firmeza e coragem ao 

posicionar-se acerca das questões suscitadas, reve-

lando um grande sentimento de justiça e respeito à 

dignidade da pessoa humana.  

Desembargador Marcus Henrique Basílio

DECLARAÇÃO
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Desembargador Sergio Cavalieri Filho
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O Código de Defesa do Consumidor foi publi-
cado no dia 11 de setembro de 1990. Com-
pletou, portanto, vinte anos de existência.

O que aconteceu nesses 20 anos? Que 
resistência o CDC enfrentou? Que efeitos produziu? 
Qual é o balanço da sua existência? Essa questão deve 
ser examinada em três momentos distintos: a) antes 
da vigência do CDC; b) depois de sua vigência e até 
o Código Civil de 2002; c) coexistência do CDC com o 
Código Civil.

Antes do CDC, o consumidor não tinha direitos. A 
pessoa humana que figurava no elo final da cadeia de 
consumo não era considerada como tal; era um ente 
abstrato, um dado econômico, um número ou uma 
coisa de valor patrimonial. Nos transportes públicos, 
falava-se em milhões de passageiros, os empresários 
falavam em milhões de clientes, os serviços públicos 
em milhões de usuários, os bancos em milhões de cor-
rentistas, as seguradoras em milhões de segurados, as 
televisões em milhões de telespectadores, e assim por 
diante. Ninguém falava no consumidor, no cidadão, na 
pessoa humana como titular de direito. Quanto maior 
a carteira, maior o valor patrimonial da empresa. O 
consumidor era apenas destinatário de produtos e 
serviços. Até suas necessidades eram provocadas arti-
ficialmente pelo monumental aparato publicitário que 
cercava os produtos e serviços lançados no mercado.

Havia total desequilíbrio nas relações de consumo, 
pois o fornecedor tinha o poder de estabelecer as cláu-
sulas e condições gerais do contrato, e o consumidor 
não tinha o poder de escolha – era pegar ou largar –, cli-
ma propício para a proliferação das cláusulas abusivas. 

O Código do Consumidor resgatou a dimensão 
humana do consumidor na medida em que passou a 
considerá-lo sujeito de direito, titular de direitos cons-
titucionalmente protegidos. Proteger o consumidor, 
esse novo titular de direito, passou a ser um dever 
do Estado, consoante o artigo 5º, XXXII, da Consti-
tuição. O artigo 6º do CDC, por sua vez, dispõe sobre 
os direitos básicos do consumidor, apresentando em 

seus incisos um extenso elenco desses direitos. Eis aí 
a grande contribuição do CDC. O consumidor não é 
mais um número ou um ente abstrato, mas um sujeito 
de direitos, titular de direitos básicos.

O CDC destina-se a efetivar, no plano infraconstitucio-
nal, princípios constitucionais, especialmente os princípios 
da isonomia substancial e da defesa do consumidor. 

Tão logo entrou em vigor, o Código do Consumi-
dor enfrentou uma tremenda resistência, não só dos 
setores mais fortes do mercado de consumo – bancos, 
financeiras, seguradoras, fornecedores de serviços 
públicos, etc. –, como também dos próprios profis-
sionais do direito – advogados, juristas e magistrados. 
Compreensível a resistência dos primeiros, porque o 
CDC operou uma verdadeira revolução no Direito obri-
gacional. Vedou cláusulas abusivas, estabeleceu res-
ponsabilidade objetiva para todos os fornecedores de 

OS VINTE ANOS DO CÓDIGO DO 
CONSUMIDOR
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produtos e serviços, disciplinou a publicidade, enfim, 
estabeleceu uma proteção para o consumidor desde a 
fase pré-contratual até a pós-contratual, contrariando 
poderosos interesses econômicos. Menos compreensí-
vel, entretanto, a resistência oferecida pelos profissio-
nais do direito, decorrente de uma visão misoneísta. 

Misoneísmo é aversão sistemática ao novo, resistên-
cia à mudança ou transformação. Juristas, magistrados 
e advogados, cuja formação jurídica era anterior à dé-
cada de 90, plasmada nos ideais liberalistas do Código 
Civil de 16 – autonomia da 
vontade, liberdade de contra-
tar, igualdade formal perante 
a lei –, tiveram dificuldade de 
aceitar e assimilar os princípios 
e novos institutos consagrados 
pelo CDC. Os que não repeliram 
expressamente o novo diploma 
legal, procuraram dar-lhe uma 
interpretação retrospectiva, 
que consiste, na perfeita lição 
do mestre Barbosa Moreira, 
em interpretar o direito novo à 
luz do direito velho, de modo 
a tornar o novo tão parecido 
com o velho que nada ou qua-
se nada venha a mudar.

A natureza principiológica 
do Código do Consumidor foi outro fator da resistên-
cia dos profissionais do direito. As relações de consu-
mo são o campo de aplicação do Código do Consu-
midor; um campo abrangente, difuso, que permeia 
todas as áreas do Direito. E, para que isso fosse possí-
vel, o legislador adotou, na elaboração do CDC, uma 
avançada técnica legislativa baseada em princípios e 
cláusulas gerais, o que permite considerá-lo uma lei 
principiológica. Dada a importância e abrangência dos 
seus princípios, o Código do Consumidor criou uma 
sobre-estrutura jurídica multidisciplinar, normas de 
sobredireito aplicáveis em todos os ramos do Direito 
onde ocorrem relações de consumo.

Essa peculiaridade do CDC, com a qual não está-
vamos acostumados (estávamos habituados com o 
método da subsumpção próprio das leis estruturadas 
em regras), gerou inicial dificuldade na sua interpreta-
ção e aplicação. Mais do que qualquer outra lei, uma 
lei principiológica não pode ser interpretada em tiras, 
nem aplicada aos pedaços. Exige uma interpretação 

harmoniosa com todo o sistema; funciona como fio 
condutor para o intérprete e aponta os rumos a serem 
seguidos por toda a sociedade. 

Aos poucos, a doutrina e a jurisprudência venceram 
as dificuldades e resistências e fizeram do CDC uma 
espécie de lente pela qual passamos a ler todo o di-
reito das obrigações, contratos e institutos que geram 
relações de consumo.

Cabe nesse ponto uma homenagem especial aos 
primeiros doutrinadores do Código do Consumidor 

e aos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, aos quais 
reverenciamos no nome do 
saudoso Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito, verdadeiros 
arquitetos de uma sólida ju-
risprudência, harmoniosa com 
todo o sistema jurídico, o que 
fez do CDC a lei mais revolucio-
nária do século XX. 

Nos primeiros dez anos de 
vigência, o Código do Consu-
midor encontrou uma ordem 
jurídica hostil, baseada na anti-
ética, na “Lei do Gerson”, pelo 
que teve de enfrentar muita 
resistência. Em suma, foi muito 
difícil e conflituosa a aplicação 

do Código do Consumidor. Entretanto, a resistência ao 
CDC praticamente desapareceu depois da vigência do 
Código Civil de 2002, porque este criou uma ordem 
jurídica mais justa, mais ética, mais harmônica com 
os princípios do Código do Consumidor, que foram 
também por ele consagrados de forma até mais firme 
e ostensiva. Não há colisão, nem antinomias entre o 
Código Civil de 2002 e o CDC. Cada um tem a sua 
razão de ser, seu campo de atuação e a sua finalidade. 
O Código Civil é a lei central do direito privado, a lei 
que estabelece a ordem jurídica infraconstitucional, a 
base conceitual para as demais leis; um código para 
relações entre iguais. O Código do Consumidor, além 
de ter campo especial de aplicação - as relações de 
consumo -, regula relações entre desiguais; busca a 
igualdade material (real), reconstruída por uma dis-
ciplina jurídica voltada para o diferente, porque é 
preciso tratar desigualmente os desiguais para que 
eles se igualem.

Salve os vinte anos do Código do Consumidor! 

(...) uma lei 
principiológica 

(CDC) não pode ser 
interpretada em 

tiras, nem aplicada 
aos pedaços. Exige 
uma interpretação 

harmoniosa com todo 
o sistema; funciona 
como fio condutor 
para o intérprete e 
aponta os rumos a 
serem seguidos por 
toda a sociedade.
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Novo livro do Desembargador Siro Darlan recen-
temente lançado em coquetel no Golositá, ao 
anoitecer de 14 de outubro, Nova Lei de Adoção & 
Causos trata-se de um comentário crítico do jurista 

à Lei 12.020/2009, ilustrado por seis narrativas reais, focado 
na humanização do espírito da lei.

Titular do antigo Juizado da Infância e da Juventude por 
catorze anos, época que coincidiu com a entrada em vigor do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Desembargador 
Siro Darlan, então Juiz, liderou um belo trabalho de constru-
ção de cidadania desses jovens, apesar dos escassos recursos, 
porém sempre apoiado pela Administração do Tribunal de 
Justiça. Trabalho esse que chegou a ser citado como exemplar 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Dentre as autoridades que lá estiveram prestigiando o au-
tor, destacamos a presença do 2º Vice-Presidente, Desembar-

gador Sérgio Verani (na foto, à direita), que, em caráter exclusivo para a Revista Interação, fez questão de prestar seu 
depoimento: “Considero importante esse novo livro do Siro Darlan, Nova Lei de Adoção & Causos. Ele é um exemplo 
de desembargador, de juiz, de juiz democrata, de juiz preocupado com o social. Daí a importância de ele escrever ainda 
mais sobre as questões jurídicas e sociais”.

Revista Interação nº 38
Cultural

Lançamento: Nova Lei de Adoção & Causos, 
do Desembargador Siro Darlan

Foto: Wanderlei Lemos

Literatura em Foco

120 anos – Biblioteca do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro na República

O Tribunal de Justiça promoveu, em 23 de 
novembro, na sede de sua biblioteca, loca-
lizada na Rua Dom Manuel, 37, a abertura 
da exposição “120 anos – Biblioteca do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na República”. A 
mostra conta a história da biblioteca, que hoje ocupa o 
térreo da Lâmina III do Complexo Judiciário fluminense.

A Biblioteca do TJERJ, que celebra seus 120 anos, é um 
instrumento de compartilhamento do saber e de registro 
de memória, e vivencia, hoje, um novo contexto de mo-
dernização, que prioriza o desenvolvimento, a expansão 
e as melhores práticas de informação na área do Direito. 
Está aberta à comunidade jurídica e aos demais cidadãos, 
colaborando, por meio da oferta de seus produtos e ser-
viços, para o pleno exercício da cidadania.

A Biblioteca conta atualmente com cerca de 1.400 
títulos considerados raros, destacando-se: Ordenações 
Filipinas (ed. 1603), Corpus Iuris Civilis (ed. 1628), Orde-

nações Manuelinas (ed. 1797) e o menor livro do mundo. 
Dentre as publicações periódicas mais valiosas, merecem 
registro a Coleção das Leis do Brasil, editada pela Impren-
sa Oficial a partir de 1808; O Direito, obra lançada em 
1873 e dirigida por João José do Monte Júnior; Revista 
de Direito, publicada pela primeira vez em 1906, sob a 
direção de Bento de Faria; e Direito, fundada por Clóvis 
Bevilaqua, em 1940. Algumas dessas obras podem ser 
vistas na exposição.

Cristina Erthal Leonardo

Institucional

Luís Henrique Vicent
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Encenação de Os Físicos no Centro Cultural 

Departamento de Transporte reconhece a contribuição 
de seus colaboradores terceirizados

Com o apoio da Diretoria Geral de Logística (DGLOG), 
e aprovação do Presidente do TJERJ, Desembargador 
Luiz Zveiter, o Departamento de Transporte (DETRA) 
dá sequência ao programa de incentivo e motiva-

ção aos funcionários tercei-
rizados. Nesse bimestre, o 
programa destacou, no mês 
de Setembro, Gilbert Senna 
dos Passos, que presta servi-
ços ao Departamento há 13 
anos, atualmente lotado no 
Serviço de Cadastramento 
de Documentação da Frota 
(SEFRO). Gilbert é responsá-
vel pelo abastecimento de 
informações do SISTRANSP, 
programa que serve de base 
para a maior parte das movimentações do DETRA. No mês de 
Outubro, o destaque foi para Joazir Affonso Junior, lotado 

no Serviço de Seguros e Administração de Sinistros e Mul-
tas (SESIN). Affonso, como é conhecido, trabalha no TJERJ 
desde 2002 e, atualmente, é responsável pelo controle de 
providências e informações relativas aos acidentes de trân-

sito envolvendo as viaturas 
desta Corte.

Os funcionários destacados 
pelo programa de incentivo e 
motivação, além da divulgação 
neste espaço da REVISTA INTE-
RAÇÃO, são homenageados 
na reunião de aniversariantes 
do Departamento, premiados 
com um curso de aprimora-
mento junto à ESAJ e uma 
carta de elogio à empresa con-
tratada. Têm sido positivos os 

incentivos introduzidos no DETRA. Nada é mais prazeroso para 
um funcionário que sentir-se prestigiado.

No plenário do 1º Tribunal do Júri da Capital, o 
Centro Cultural do Poder Judiciário (CCPJ) pro-
moveu, nos dias 23, 24, 29, 30 de novembro 
e no dia 8 de dezembro, em comemoração ao 

Dia da Justiça, a leitura dramatizada da peça Os Físicos, do 
suíço Friedrich Dürrenmatt,  
dramaturgo célebre, autor 
de obras como O casamen-
to do senhor Mississipi e A 
Visita da Velha Senhora. 
Parte de sua escrita se nota-
bilizou por refletir sobre as 
consequências da Segunda 
Guerra Mundial, como 
ocorre em Os Físicos, que 
fala dos avanços da ciên-
cia, em particular da física 
nuclear, no contexto histórico-político da Guerra Fria, e, 
assim, tematiza o conflito bélico entre os EUA e a antiga 
URSS, relacionando-o ao uso de  armamento atômico.

Dirigida pela atriz Sílvia Monte, Diretora do CCPJ, a lei-
tura da peça, traduzida por João Marchner, foi realizada 
por oito magistrados, os Desembargadores André Gus-

tavo Andrade, Ana Maria Oliveira, Cláudio dell’Orto, 
Cristina Tereza Gaulia, Geraldo Prado, Wagner Cinelli 
e as Juízas Andréa Pachá e Elizabeth Machado Louro. 
Alexandre Mofati e Thais Tedesco participaram do pro-
cesso como atores substitutos.

“A ideia nasceu numa 
conferência sobre ética 
proferida pelos Desembar-
gadores André Gustavo e 
Wagner Cinelli. Em seu de-
correr, tive o insight  de que 
seria interessante uma refle-
xão teatral sobre o tema”, 
afirmou Sílvia Monte. 

Sediado no antigo Palá-
cio da Justiça, restaurado 
e recentemente reinaugu-
rado, o CCPJ tem a missão 

“de priveligiar conhecimento e arte como essenciais ao pleno 
exercício da cidadania”, declarou o Presidente Luiz Zveiter, re-
alçando, ainda, que “a memória da Justiça do Rio de Janeiro 
será apresentada ao povo pela programação cultural. Assim, 
a antiga Casa da Justiça torna-se a Casa da Cultura que ins-
pira no cidadão o sentimento de justiça”.

Institucional

Marcelo Carnaval

Wanderlei Lemos
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A  pós publicação, em agosto, do Ato Executivo 
nº 2.610/2010-TJERJ, do Presidente Luiz Zvei-
ter, foi inaugurada, no dia 18 de outubro, a 
Central Judiciária de Abrigamento Provisório da 

Mulher Vítima de Violência 
Doméstica (CEJUVIDA), que 
atenderá a 46 Comarcas do 
Estado do Rio de até 150 
quilômetros de distância 
do Fórum Central, sempre 
que os serviços especiali-
zados dos centros de re-
ferência não estiverem em 
funcionamento, ou seja, 
das 18h de um dia às 11h 
do dia seguinte, e nos fins 
de semana e feriados. A 
Central conta com uma equipe técnica formada por oito 
servidores selecionados e capacitados, com formação em 
serviço social ou psicologia, e duas viaturas oficiais para 
uso exclusivo. 

O programa tem como finalidade dar apoio às vítimas de 
violência doméstica e a seus filhos menores, encaminhando-
os para as casas de abrigo, por meio das ações dos juízes com 
competência para as questões de violência doméstica, e das 
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Equipe do Arquivo do PJERJ participa do
IV Congresso Nacional de Arquivologia

No período de 19 a 22 de outubro, a cidade de 
Vitória (ES) recebeu o IV Congresso Nacional de 
Arquivologia, que teve como tema principal A 
Gestão de Documentos Arquivísticos e o Impacto 

das Novas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação. 

Dentre as diversas atividades 
desse tradicional acontecimen-
to do meio arquivístico, reali-
zou-se a V Reunião Nacional 
de Arquivos Judiciais do Brasil 
(V RAJ), coordenada pela Divi-
são de Gestão de Documentos 
da Diretoria Geral de Gestão 
do Conhecimento (DGCON-
DIGED), e que teve amplo apoio do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, reconhecido nacionalmente pelas 
iniciativas exitosas na área de gestão de arquivos. A progra-
mação contou com integrantes do Programa Nacional de Ges-
tão Documental e Memória do Poder Judiciário - PRONAME/

CNJ e alguns convidados. Os temas abordados se referiam à 
gestão de documentos no âmbito do Poder Judiciário, com 
destaque para os instrumentos arquivísticos que estão sendo 
elaborados pelo Conselho Nacional de Justiça, como as Tabelas 

de Temporalidade Unificadas e o 
MoReq-Jus (Modelo de Requisitos 
para Sistemas Informatizados de 
Gestão de Processos e Documentos 
do Judiciário Brasileiro).

Ressalte-se o sucesso da palestra 
da doutoranda Isabele de Melo, 
pesquisadora do Serviço de Gestão 
de Acervos Arquivísticos Permanen-
tes (DGCON-DIGED-SEGAP), que 

apresentou o trabalho de Pesquisa de Proveniência realizado 
no Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DGCON-
DEGEA). A apresentação foi muito elogiada pelo público, que 
demonstrou entusiasmo com as ações do TJERJ relacionadas ao 
tratamento do seu acervo histórico.

Institucional

Inaugurada Central de Abrigamento Provisório da 
Mulher Vítima de Violência Doméstica

Luís Henrique Vicent

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). 

Além do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Desem-
bargador Luiz Zveiter, também estiveram presentes ao evento: 
o 3º Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça em exer-

cício, Desembargador An-
tônio José Azevedo Pinto;  
a Presidente da Comissão 
Estadual dos Juizados de 
Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 
(COJEM), Desembarga-
dora Cristina Gaulia, e a 
Presidente do Subgrupo de 
Trabalho para Conciliação 
e Mediação, Desembarga-
dora Marilene Melo Alves, 

entre outras autoridades.

Os três Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra 
a Mulher da Comarca da Capital receberam, até meados de 
outubro deste ano, cerca de 20.344 novas ações. 

Conforme disse o Desembargador Luiz Zveiter: “A violência 
lamentavelmente existe, e há a necessidade da criação de abri-
gamentos, de leis para impedir que o homem promova esse 
tipo de agressão”.
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Direito em Sol Maior 

Desembargador Eduardo Mayr

Artigos de Guerra

Ouvindo falar dos artigos de guerra do Conde de 
Lippe, veio-me a ideia de pesquisar sobre. Afi-
nal, os autores falavam do terror que infligiam 
às tropas brasileiras, quando aplicados, e os co-

mentários que lia a respeito eram sempre insatisfatórios. Eis 
o resultado, para apreciação dos leitores da INTERAÇÃO.

Batizado Wilhelm Schaumburg-Lippe, detentor do título 
de conde soberano de Schaumburg, tratamento nobiliár-
quico de príncipe, nasceu o jovem Lippe em Londres, Ingla-
terra, em 24 de janeiro de 1724, falecendo em sua cidade 
em 1777. Dedicou-se à carreira militar, e sua reputação de 
inflexibilidade se espalhou pela Europa. O Marquês de Pom-
bal, D. Sebastião José de Carvalho e Melo, na iminência de 
uma guerra contra Espanha e França, solicitou à Inglaterra, 
então aliada de Portugal, que indicasse um general capaz 
de adestrar e instruir as tropas portuguesas, assumindo o 
seu comando. A indicação de Schaumburg-Lippe se seguiu, 
expedindo-se em 3 de julho de 1762 o decreto que o no-
meou marechal-general dos exércitos, o que fez com que 
ele se deslocasse para Portugal. Foi nessa época que redigiu 
os famosos Artigos de Guerra, um dos capítulos do assim 
chamado “Regulamento para o Exercício e a Disciplina dos 
Regimentos de Infantaria dos Exércitos (...) - feito por ordem 
de Sua Alteza, o Conde Reinante de Schaumburg-Lippe, 
Marechal-General”, os quais mereceram aplicação imediata, 
inicialmente em terras lusas. De lá foram trasladados para o 
Brasil, onde vigoraram durante anos. 

As disposições contidas na obra constituíram, até a 
publicação do Código da Justiça Militar em 1875, a mais 
importante das leis penais do exército luso e, ipso facto, 
brasileiro, sendo surpreendente a diferença entre ambos os 
regulamentos, especialmente no artigo 8º, o qual mereceu 
algumas reflexões do General Augusto Xavier Palmeirim, 
em seus comentários divulgados em 1873 com o título Al-
guns factos militares portuguezes no século XVIII. Por essa 
obra pode-se apreciar a influência notável do comando do 
já então Marechal Conde de Lippe no espírito português. 

Tais artigos, de redação excêntrica, são hoje objeto de 
curiosidade, não tanto pelas severas normas penais, afasta-
das dos postulados hoje acolhidos pela escola humanitária 
do Direito Penal, mas por seu pragmatismo, o que tinha à 
época sua justificativa. Sua preocupação primordial era asse-
gurar a disciplina das tropas nas lutas armadas então enfren-

tadas por Portugal e Brasil. E, dentre 29 disposições e tipos 
penais de que se constituem, destaquei alguns, transcritos 
em sua grafia original: “Art. 3º: Todo Oficial, de qualquer 
graduação que seja, (...) que, sendo atacado pelo inimigo, 
desamparar o seo posto, sem ordem, será punido de morte. 
(...); Art. 15º: Todo aquele que fôr cabeça de motim, ou de 
traição, (...) será infallivelmente enforcado; Art. 20º: Todo 
soldado deve ter sempre o seu armamento em bom estado, 
e fazer o serviço com as suas próprias armas; aquelle que se 
servir das alheias, ou as pedir emprestadas ao seu camarada, 
será castigado com prisão rigorosa; Art. 21º: Aquelle sol-
dado que contrahir dívidas às escondidas dos seos Oficiaes 
será punido corporalmente; Art. 25º: Todo soldado que, de 
propósito, e deliberadamente se pozer incapaz de fazer o 
serviço, será condemnado ao carrinho perpetuamente; Art. 
26º: Nenhum soldado poderá emprestar dinheiro ao seo 
camarada, nem ao Superior; Art. 27º: Nenhum soldado se 
poderá casar, sem licença do seo Coronel.” 

A leitura desses textos nos faz meditar sobre a forma su-
mária de avaliar e julgar os fatos militares, com a aplicação 
quase exclusiva da pena de morte e outras severas penas 
corporais, sendo o reflexo de uma época impiedosa e into-
lerante. É interessante destacar que a formação militar do 
nosso Duque de Caxias, Patrono do Exército, ocorreu sob 
esse draconiano Regulamento Disciplinar. Mas, em 1862, no 
Brasil e sob influência de Caxias, foi substituído pelo Regu-
lamento Correcional das Transgressões Disciplinares, origem 
do Regulamento Disciplinar do Exército. De qualquer forma, 
os Artigos de Guerra formulados pelo Conde de Lippe foram 
a inspiração das posteriores modificações legislativas e se-
mente dos institutos adotados no direito militar pátrio.

 Por fim, vale lembrar que o Governo Provisório, nascido 
de uma pertinaz oposição pela imprensa, um mês e oito dias 
após a proclamação da República, promulgou o Decreto de 
23 de dezembro de 1889, no qual se estabelecia a comina-
ção das penas dos “Artigos de Guerra” aos jornalistas réus 
de intemperança de linguagem e que foram, dessa forma e 
para esse efeito, equiparados aos praças de pré insubordi-
nados. Assim sendo, ao reler esses Artigos de Guerra, mui-
to se compreende dessa época da história do Brasil, sendo 
sempre oportuna a advertência de Clemenceau: “Assim 
como há uma sociedade civil fundada sobre a liberdade, há 
uma sociedade militar fundada sobre a obediência, e o juiz 
da liberdade não pode ser o da obediência”.
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Passaporte Digital
Zanoni Maia Jr. 

TESTAÇÃO SOFTWARE LIVRE
Primeiras impressões do BrOffice Writer

Em nossa viagem anterior, aprendemos sobre a 
importância do software livre e a revolução que 
o pacote BrOffice vem promovendo nas organiza-
ções públicas e privadas. Dando prosseguimento, 

apresentaremos uma visão geral do Writer, comentando 
seus principais recursos. 

O Writer é um processador de textos equivalente ao 
Word da Microsoft, com a diferença de ser livre e gra-
tuito. Ele pode ser usado para criar documentos, cartas, 
faxes, relatórios, tabelas e malas diretas. A propósito, não 
se assuste com o nome em inglês, diga “Ráiter” com na-
turalidade e impressione seus amigos.

A interface do Writer — isto é, a aparência das telas e a 
forma de interagir com  seus elementos visuais — é muito 
similar à do Word (Figura 1). Seguindo o padrão dos pro-
gramas “para Windows”, sua tela principal apresenta bar-
ra de título, barras de menus (onde estão os comandos), 
barras de ferramentas (onde ficam os ícones) e a área da 
página, onde escrevemos o texto de nosso documento.

A barra de menus apresenta os mesmos nomes de me-
nus do Word. Todavia, dentro desses menus, há algumas 
diferenças. Por exemplo, no Writer o comando equivalente 
ao “Arquivo/Configurar página” do Word está disponível 
no menu “Formatar”, comando “Página...”. Outro caso 
é o comando para formatação de fonte, que no Writer 
é “Formatar/Caractere...”. Dessa forma, é recomendável 
fazer um reconhecimento da localização dos comandos 
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nos menus para tirar melhor proveito do Writer.
A edição de texto, por sua vez, é realizada de modo 

idêntico ao do Word, com uso do teclado alfanumérico 
para digitação, movimentação, com as setas de direção e 
exclusão, como DELETE e BACKSPACE, bem como com os 
recursos de edição direta do mouse.

Já quanto aos atalhos de teclado, o Writer difere bas-
tante do Word. Por exemplo, no Writer o atalho para o 
comando Salvar é o CTRL+S, enquanto no Word sabemos 
que é o CTRL+B. Por sinal, no Writer o atalho CTRL+B é 
usado para formatar a fonte com estilo negrito.

Para facilitar sua vida, organizei duas tabelas: uma com 
os atalhos diferentes no MS Word e BrOffice (tabela 1) e 
outra com os atalhos semelhantes nos dois aplicativos.

Outro ponto interessante do Writer é o gerencia-
mento de arquivos. Além de ser capaz de reconhecer 
e gravar os formatos de arquivo do Microsoft Word 
(.doc), o Writer oferece um formato de arquivo cha-
mado Open Document Format (.odf), um padrão aber-
to usado por vários aplicativos de software livre. Além 
disso, o Writer é capaz de gravar diretamente arquivos 
do tipo pdf (lidos pelo Acrobat Reader e usados para 
disseminação de informações na internet).

Existem muito mais recursos sobre o Writer e outros 
aplicativos do pacote BrOffice para descobrirmos em 
nossas futuras viagens...  Saudações digitais.

Menu Comando Atalho no 
Word

Atalho no  
Writer

Arquivo NOVO CTRL+O CTRL+N

Arquivo ABRIR CTRL+A CTRL+O

Arquivo SALVAR CTRL+B CTRL+S

Editar SELECIONAR 
TUDO CTRL+T CTRL+A

Editar REFAZER CTRL+R CTRL+Y

Editar LOCALIZAR CTRL+L CTRL+F

Editar SUBSTITUIR CTRL+U CTRL+F

Formatar NEGRITO CTRL+N CTRL+B

Formatar SUBLINHADO CTRL+S CTRL+U

Formatar ALINHAR À 
ESQUERDA CTRL+Q CTRL+L

Formatar ALINHAR À 
DIREITA CTRL+G CTRL+R

Tabela 1 – Atalhos diferentes no Word e no Writer

Menu Comando Atalho no 
Word/Writer

Arquivo FECHAR CTRL+F4

Arquivo SAIR ALT+F4

Arquivo IMPRIMIR CTRL+P

Editar COPIAR CTRL+C

Editar RECORTAR CTRL+X

Editar COLAR CTRL+V

Editar DESFAZER CTRL+Z

Editar IR PARA (Word) / 
NAVEGADOR (Writer) F5

Formatar ITÁLICO CTRL+I

Formatar CENTRALIZAR CTRL+E

Ferramentas ORTOGRAFIA e
 GRAMÁTICA F7

Ajuda Ajuda F1

Tabela 2 – Atalhos semelhantes no Word e no Writer
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