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IMPRESSÃO:

Na matéria “Responsabilidade Social do Po-
der Judiciário fluminense” da edição 42, pá-
gina 7, foi omitida a última linha: “oportuni-
dade aos que vierem depois.”

Errata:

Chegamos ao 43º número, com o qual a revista Interação prossegue em 
sua missão de difusão de informação atualizada, divulgando matérias de 
conteúdo relevante, nos planos institucional, jurídico e cultural. 

Nesta edição, destaco a reportagem de capa, que joga luzes sobre o no-
tável esforço diuturno, realizado por operosos magistrados, serventuários 
e colaboradores, no âmbito dos mutirões dos Juizados Especiais Cíveis, 
motivo de orgulho para nós e para a população fluminense, em face dos 
resultados alcançados. Chamo a atenção, ainda, para a matéria que trata 
do lançamento da Agenda de Sustentabilidade do Poder Judiciário do Es-
tado do Rio de Janeiro, que vem sendo cumprida ao longo deste ano, em 
consonância e em contribuição aos ditames da Conferência da ONU sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 

Merecem igual destaque a notícia sobre a realização, na sede da EMERJ, 
do painel em comemoração ao Dia Internacional da Liberdade de Im-
prensa – ocasião em que foi instalada a Comissão Mista de Comunicação 
Institucional (COMCI) do TJERJ –, bem como a matéria sobre o “Progra-
ma Qualidade de Vida”, que vem promovendo a saúde de magistrados 
e servidores, em especial quanto ao êxito do “Programa de Combate à 
Obesidade do PJERJ”. 

Abrilhantando este número, os magistrados José Roberto Compasso 
(entrevistado da coluna Perfil) e Adriana Ramos de Mello (artigo “Fe-
micídio: uma realidade oculta”). Ele, que até bem pouco colaborou, de 
forma decisiva, como juiz auxiliar desta presidência, ira´ agora abrilhan-
tar o tribunal com sua inteligência invulgar como desembargador. Ela, 
notável combatente no campo da violência doméstica e familiar contra 
a mulher, alia a prática à reflexão. 

Na coluna Literatura em foco, comparecem, desta vez, seis magistra-
dos, cujas obras enriquecem a cultura jurídica e literária brasileiras. 
Trata-se dos ministros Luiz Fux e Luis Felipe Salomão e dos juízes Luiz 
Márcio Alves Pereira, José Eustáquio Cardoso, Eduardo Klausner e Ayl-
ton Vasconcellos.

Bom proveito a todos e até a próxima edição.

Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos
Presidente do TJERJ

Editorial
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Interação n° 434

A sobrecarga dos tribunais, a ex-
cessiva formalidade no anda-

mento dos processos, o alto custo 
dos mesmos, além da falta de infor-
mação e de orientação adequadas 
para as partes interessadas, foram al-
gumas das principais causas que, ao 
longo do tempo, dificultaram o aces-
so à Justiça brasileira, provocando 
um distanciamento entre o Judiciário 
e os jurisdicionados. 

Para reverter esse quadro desanima-
dor, foram criados, em 1995, os Juiza-
dos Especiais Cíveis e Criminais, que, 
baseados em novos princípios como a 
simplicidade, a oralidade, a informali-
dade e a celeridade, proporcionaram 
um efetivo acesso à Justiça, sem con-
tudo abandonar as regras fundamen-
tais do devido processo legal.

O instituto da conciliação ocupa lu-
gar de destaque nesse sistema alter-
nativo de resolução dos conflitos, 
pois se caracteriza pela intervenção 
de uma terceira pessoa, alheia ao li-
tígio, preparada para ajudar as partes 
a encontrarem uma solução amigável, 
rápida e satisfatória. Por esse motivo, 
a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais (Lei Federal nº 9.099/1995) 
prestigiou a figura do conciliador, que 
recebeu o status de auxiliar da Justiça. 
Sua função é intermediar os litigantes, 
usando métodos legais e psicológicos, 
esclarecendo-os e orientando-os de 

que a melhor forma de solução para 
o conflito é aquela em que as partes, 
fazendo ou não concessões mútuas, 
resolvem as suas pendências pessoal-
mente, sem a necessidade de delegar 
tal função a um magistrado.  

Pesquisas de entidades internacionais 
apontam que, enquanto nos países 
desenvolvidos o percentual de acordos 
em conflitos é de, em média, 82%, 
nos países subdesenvolvidos esse 
percentual é de 35%, em média. No 
Brasil, para estimular o aumento de 
acordos, o Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) instituiu a Semana Nacional 
de Conciliação, campanha realizada, 
anualmente, no mês de novembro, 
que envolve todos os tribunais brasi-
leiros, os quais selecionam processos 
que tenham possibilidade de acordo, 
e intimam as partes envolvidas para 
solucionar o conflito. O CNJ ainda ins-
tituiu o dia 8 de dezembro - que tam-
bém é o Dia da Justiça - como o Dia 
Nacional da Conciliação. 

Justiça fluminense 
realiza mutirões 
durante o ano inteiro

No âmbito do Estado do Rio de Ja-
neiro, a Justiça fluminense, em con-
sonância com o CNJ e, diversas vezes, 
até se antecipando ao mesmo, vem 
fazendo a sua parte. Há cerca de 3 
anos, por exemplo, o TJERJ vem pro-

TJERJ alcança 80% de acordos 
nos mutirões dos Juizados 
Especiais Cíveis da Capital

O presidente da COJES, desembargador 
Antonio Saldanha Palheiro

O coordenador do Centro Permanente 
de Conciliação, juiz Flávio Citro

Institucional
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movendo mutirões de conciliação dire-
cionados de acordo com as situações, 
que, por sua vez, são diferenciadas. 
“Enquanto o CNJ prevê a realização 
desse tipo de mutirão uma vez por 
ano, durante a Semana Nacional de 
Conciliação, o Tribunal de Justiça do 
Rio realiza ao menos um mutirão por 
mês”, declarou, em entrevista exclu-
siva à revista Interação, o presidente 
da Comissão Estadual de Juizados Es-
peciais (COJES) do TJ, desembargador 
Antonio Saldanha Palheiro. De acordo 
com o magistrado, os mutirões são 
direcionados porque os setores ad-
ministrativo e de controle da COJES 
conseguem identificar os juizados que 
estão com atraso na realização de suas 
audiências – no caso, até 6 meses após 
a propositura da ação. A partir dessa 
constatação, realizada pelo servidor 
Antônio Francisco Ligiero (responsá-
vel administrativo da COJES) e por sua 

equipe, esses juizados são seleciona-
dos, e a data do mutirão é marcada. 
Para cumprir a tarefa, participam, em 
média, de 30 a 33 juízes que estejam 
com as suas serventias em dia e que 
se disponham a colaborar. Os magis-
trados escolhidos recebem uma meta: 
a de realizar 130 audiências e prolatar 
130 sentenças, cada um. Com a ado-
ção dessas medidas, o Tribunal de Jus-
tiça vem conseguindo realizar mais de 
3 mil audiências por mês, relacionadas 
aos juizados em atraso.

Centro Permanente de 
Conciliação alcança 80% 
de acordos

Paralelamente aos mutirões ordinários, 
o juiz de Direito Flávio Citro, titular do 
2º Juizado Especial Cível da Capital, co-
ordena o Centro Permanente de Con-
ciliação dos Juizados Especiais Cíveis. 

Inaugurado em novembro de 2010, 
durante a Semana Nacional de Conci-
liação, o Centro foi ampliado e rees-
truturado ainda no início da gestão 
do atual presidente do TJERJ, desem-
bargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos. A partir da implantação dessas 
mudanças, conduzida pelo presidente 
da COJES, o Centro passou a funcionar a 
plena carga. Atualmente, são realizadas 
de 800 a 1.000 audiências por mês, ou 
seja, 250 a 300 audiências por semana. 
O funcionamento é simples: periodica-
mente, o Centro identifica as empresas 
mais acionadas, no âmbito dos juizados 
da Comarca da Capital, e seleciona um 
número expressivo de processos em que 
existe a real possibilidade de acordo en-
tre as partes, que são convidadas a parti-
cipar das jornadas de conciliação.  Os re-
sultados têm sido excelentes. Por vezes, 
são fechados acordos em mais de 90% 
das audiências, em ações envolvendo 

Médias Mensais de Audiências Realizadas no Centro de Conciliação
Período: Ano de 2011

Fonte: Centro de Conciliação e COJES
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bancos, empresas de telefonia e empre-
sas de varejo. Em média, o percentual 
de acordo alcançado em cada mutirão 
tem sido de 80%.

Centro de Conciliação 
Pré-Processual: uma 
solução preventiva

São números que impressionam, mas 
ainda há outras iniciativas não menos 
importantes: em março deste ano, foi 
inaugurado, como parte integrante do 
Centro Permanente de Conciliação, o 
Centro de Conciliação Pré-Processual, 
que é um projeto de solução alternati-
va de conflitos, onde os consumidores 
fecham acordos pré-processuais com 
os fornecedores, evitando, assim, a ju-
dicialização dos casos. 

Para entender melhor o caráter pre-
ventivo dessa novidade, a revista Inte-

ração ouviu o coordenador do Centro 

Permanente, juiz Flávio Citro: “Não 
existe uma justificativa para o núme-
ro de processos que se tem no Bra-
sil. E muito menos no Rio de Janeiro. 
Enquanto no país a gente tem cerca 
de 84 milhões de processos, o Rio de 
Janeiro julga em torno de 30% disso, 
gerando um acervo anual que não tem 
par em nenhum lugar do mundo. Isso 
reflete um problema sociológico: não 
é do Direito, é uma demonstração fla-
grante de que as pessoas perderam a 
capacidade de resolver seus problemas 
fora da Justiça”, analisa o magistrado. 
“Então, como a gente pode enfrentar 
esse problema e mudar o atual cená-
rio? A partir dessa indagação, surgiu o 
projeto de Conciliação Pré-Processual. 
Até mesmo em decorrência da recla-
mação das empresas”, revela Citro.

O juiz explica que, nesse tipo de con-
ciliação, o Tribunal de Justiça do Rio 
disponibiliza para os consumidores um 

e-mail como canal virtual facilitador da 
conciliação (os e-mails dos responsá-
veis pelo projeto são: conciliarelegal@
tjrj.jus.br e conciliaçãopreprocessual@
tjrj.jus.br). O novo sistema é mais rá-
pido e econômico, pois dispensa a 
contratação de advogado e a elabo-
ração da petição inicial, antecipando a 
solução negociada, que não será alvo 
de ação judicial. E, sem a distribuição 
de processos, o projeto dá condições 
para que a empresa deixe de figurar na 
lista de TOP 30 dos maiores litigantes. 
Por esses motivos, empresas de grande 
porte, como a Sky, a Ricardo Eletro, a 
Lojas Americanas e bancos como o Itaú 
e o Santander têm participado ativa-
mente dos mutirões e fechado acordos 
vantajosos para ambas as partes en-
volvidas. Como resultado, os números, 
mais uma vez, são impressionantes: a 
cada mutirão, o índice de acordos al-
cançados gira em torno de 80 a 100%. 
Nesses mutirões – assim como nos 

mutirões mensais 
e no anual, da Se-
mana Nacional de 
Conciliação -, tra-
balham magistra-
dos do Judiciário 
fluminense, pre-
postos das empre-
sas, juízes leigos, 
servidores do TJERJ 
e estagiários de 
Direito. Segundo 
Flávio Citro, uma 
das maiores van-
tagens do projeto 
é que “o acordo 
homologado na 
Conciliação Pré-
-Processual, fun-
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damentado no artigo 585, II, c/c o art. 
733 do CPC, vale como título executivo 
extrajudicial e tem força vinculante”.  

O papel das Turmas 
Recursais e o projeto de 
profissionalização 
dos juízes leigos

Independentemente dos expressivos 
resultados alcançados nos projetos 
especiais, o TJERJ não deixou de cui-
dar do dia a dia dos Juizados Espe-
ciais Cíveis. 

Exemplo disso é o importante papel 
desempenhado pelas Turmas Recur-
sais. Coordenador das Turmas Recur-
sais dos Juizados Especiais Cíveis e Cri-
minais e titular do VII Juizado Especial 
Cível da Capital, o juiz de Direito Paulo 
Jangutta organiza o trabalho das Tur-
mas e, como membro da COJES, é 
responsável por toda a parte logística 
da realização dos mutirões ordinários, 
bem como do mutirão da Semana 
Nacional de Conciliação. Também é 
gestor, representando o Tribunal de 
Justiça, de um termo de compromisso 
firmado com o CNJ e a CEDAE, visan-
do à diminuição de demandas.

À frente de tantos afazeres, é com 
orgulho que Jangutta divulga os nú-
meros decorrentes do trabalho das 
Turmas Cíveis: atualmente, são jul-
gados 1.000 processos por semana. 
“Isso só é possível porque, na minha 
percepção, os magistrados que atu-
am nos juizados são mais animados 
que os demais. Talvez devido à rápida 
tramitação dos processos, o juiz, não 
raramente, acaba vendo o resultado 

de seu trabalho. Acaba 
vendo a materialização 
de sua sentença, e isso é, 
de fato, animador”, de-
clarou o magistrado, em 
entrevista à Interação. 

A estrutura comandada 
por Jangutta é compos-
ta por 5 Turmas Cíveis e 
2 Criminais. Existe, ainda, 
uma Turma Fazendária, 
coordenada pelo juiz auxiliar da pre-
sidência Fábio Porto. As Turmas Cíveis 
realizam duas sessões por semana, e 
as Turmas Fazendária e Criminais, uma 
sessão semanal, em razão de possuí-
rem menor movimento. Mas o cenário 
não é tão animador assim: “Recente-
mente, houve um aporte muito gran-
de de processos. Somente aqui, no 
Fórum Central, o aumento foi bem 
razoável, onde, de 1.000 processos 
em média, passamos a receber, se-
manalmente, 1.300 processos em 
média. Ocorre que, quase tudo que 
ingressa no primeiro grau, acaba 
redundando também no segundo 
grau. O que fazemos, então, é um 
mutirão de esforços, para não deixar-
mos essa enxurrada de processos in-
viabilizar a Justiça fluminense. Hoje, 
inclusive, o papel dos Juizados Espe-
ciais é bastante relevante, no âmbito 
do Poder Judiciário estadual, pois, 
mais de 50% das ações atualmente 
em trâmite pertencem ao segmento 
dos Juizados”, informa Jangutta.

A atual gestão administrativa do 
TJERJ não ignora esse dado. Também 
não ignora outro dado mais alarman-
te: fora do contexto dos mutirões, o 

índice de conciliação, nos Juizados, 
ainda é extremamente baixo: menos 
de 10%. Para ajudar a revertê-lo, há 
um projeto para a maximização da 
utilização de juízes leigos, hoje res-
ponsáveis por boa parte das senten-
ças judiciais. O presidente da COJES, 
mais uma vez, está à frente dessa 
iniciativa: “Os nossos conciliadores 
de hoje são voluntários. Há um nú-
mero muito grande de participantes, 
embora com pouca efetividade. Eles 
não têm supervisão, nem metas. Já 
recebemos autorização do presiden-
te Manoel Alberto para levarmos o 
projeto adiante. A ideia é utilizar es-
tagiários de Direito, treinados pela 
ESAJ, como conciliadores. Estagiários 
vinculados ao CIEE e devidamente re-
munerados. A profissionalização dos 
juízes leigos pode contribuir, efetiva-
mente, para a mudança desse qua-
dro”, afirma o desembargador Anto-
nio Saldanha. De acordo, ainda, com 
o presidente da COJES, a presidência 
do TJERJ autorizou, inicialmente, 
que seja implementado um projeto-
-piloto, abrangendo 10 Juizados da 
Capital, sendo 7 Juizados Cíveis e 3 
Criminais. Desse total, 3 Juizados já 
indicaram estagiários, que atualmen-
te estão em fase de contratação.
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Interação n° 438

O “Programa Qualidade de Vida”, 
projeto estratégico do Tribunal 

de Justiça do Rio, objetiva promover 
a saúde, num sentido amplo, de servi-
dores e magistrados.
 
Para saber mais sobre o projeto, a re-
vista Interação conversou com a dire-
tora da Divisão de Saúde Ocupacional 
(DISOC) do Departamento de Saúde 
(DESAU) do Tribunal, Dra. Ivany Tere-
zinha Rocha Yparraguirre.

A diretora informou que o Planeja-
mento Estratégico do PJERJ foi estabe-
lecido em consonância com a propos-
ta do Conselho Nacional de Justiça, 
que inclui o tema “Gestão de Pesso-
as”. A partir de então, a Diretoria Ge-
ral de Gestão de Pessoas (DGPES), jun-
tamente com o DESAU, ganhou mais 
força e incentivo para apresentar pro-
jetos voltados para a saúde, motiva-
ção e carreira, dentre outros aspectos. 
Surgia, assim, o “Programa Qualidade 
de Vida”, que passou a ser estratégi-
co e, portanto, recebeu uma previsão 
orçamentária própria, permitindo que 
o DESAU, junto à Alta Administração, 
promovesse as contratações que en-
tendesse como importantes para a 
concretização dos projetos até 2014. 

O programa é composto por vários pro-
jetos, como: “Programa de Combate 
à Obesidade”; realização de vacinação 
contra a gripe para magistrados, servi-
dores e colaboradores do PJERJ, tendo 
como novidade, este ano, a inclusão 
dos colaboradores, que tiveram a opor-
tunidade de ser imunizados; exames 
periódicos realizados pelo DESAU num 
grupo-piloto de servidores e magistra-
dos – inicialmente, contemplando as 
serventias com processo eletrônico, 
para aproveitar o momento de implan-
tação de um novo processo de trabalho, 
detectando, ainda na fase inicial, ocor-
rências que possam vir a causar danos 
à saúde dos servidores e magistrados; 
organização de cronograma de pales-
tras mensais, com foco em educação 
continuada sobre promoção de saúde, 
por intermédio de parceria com a ESAJ.

Projeto pretende introduzir 
cultura pró-ergonômica no 
Tribunal de Justiça

Outra novidade é o desenvolvimento 
do “Projeto de Ergonomia”. Pretende-
-se, com ele, introduzir uma cultura 
pró-ergonômica no TJERJ. Para tanto, 
propõe-se a capacitação de magistra-
dos e servidores no tema, bem como a 

criação de Comitês Internos de Ergono-
mia, além da realização de uma consul-
toria na área de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Tribunal. 

A diretora da DISOC esclareceu, ainda, 
que “a Ergonomia é uma ferramenta 
utilizada na promoção de saúde, por 
meio da qual é possível intervir em três 
fatores de risco responsáveis pelo ado-
ecimento no trabalho: fatores biome-
cânicos (ambiente físico, equipamento 
e mobiliário do posto de trabalho), fa-
tores organizacionais (organização do 
processo de trabalho) e fatores psicos-
sociais (ambiente psíquico, social e de 
relações do trabalho). Esses fatores, em 
desequilíbrio, interagem entre si, cons-
tituindo-se nos principais elementos 
desencadeantes da sobrecarga osteo-
muscular e psíquica”, alertou. 

“Projeto de Combate à 
Obesidade” realiza 1ª fase 
com sucesso

Ainda no âmbito do “Programa Quali-
dade de Vida”, foi firmado um convênio 
pelo presidente do TJERJ, desembarga-
dor Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
com o SPA Botani, em Vargem Grande, 
objetivando a realização do “Programa 

‘Programa Qualidade de Vida’
do TJERJ promove a saúde

A diretora da DISOC, Dra. Ivany Yparraguirre, ao centro, com a equipe responsável pelo “Programa Qualidade de Vida”
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de Combate à Obesidade do PJERJ”, desti-
nado aos servidores ativos, com IMC entre 
25 e 40. A proposta do projeto é promover 
a saúde, estimulando a educação continua-
da sobre hábitos saudáveis, e ressaltando a 
desintoxicação alimentar, seguida de acom-
panhamento nutricional, por intermédio do 
“Programa Equilíbrio” da AMIL.

O projeto foi implementado em janeiro de 
2012, e teve início com a estadia no SPA 
Botani, onde 20 servidores interessados 
em participar se hospedaram durante uma 
semana, com acesso a atividades educa-
tivas, físicas e alimentação saudável, vol-
tadas para a perda de peso. A estadia foi 
gratuita, por conta do convênio. 

Dentre os participantes, estão Marcos Bai-
lone Guimarães e Ana Henrique Silva. A 
revista Interação resolveu entrevistá-los, 
em razão de os dois terem alcançado os 
resultados mais expressivos.

O servidor Marcos Bailone declarou que 
aderiu ao programa porque estava preo-
cupado com a possibilidade de vir a ter um 
problema sério de saúde, pois seu grau de 
obesidade era muito elevado. Contou que, 
quando chegou ao SPA, pesava 149,800 
kg, sendo que, no último dia da semana, 
já havia perdido quase 5 quilos, ficando 
com 144,900 kg. “Quando saí do SPA, 
continuei com a dieta e consegui perder 
mais 3 kg. Minha estadia no SPA foi mui-
to boa, mas, no início, foi muito difícil. 
Eu era muito desregrado, principalmente 
com relação à alimentação fora de hora. 
Comia muita gordura, muito açúcar, mui-
to doce. No SPA, aprendi a me alimentar 
com equilíbrio e a ter outra visão, em 
termos de alimentação.  
Essa reeducação alimen-
tar mudou minha vida 
da água pro vinho”, de-
clarou. No Botani, além 
da boa alimentação, 
Marcos diz que havia 
um ambiente propício 
e palestras excelentes, 
em especial a relaciona-
da ao comportamento 
e equilíbrio psicológico. 
Já a assessora Ana Hen-
rique Silva revelou que 

se interessou em ir ao SPA porque estava 
com problemas de saúde, como pressão 
alta, glicose de 300, além da própria obe-
sidade. Informou que, quando chegou ao 
SPA, estava com 122 kg, tendo perdido, 
até o fim da semana, 2,650 kg. Contu-
do, quando retornou para casa e seguiu 
as orientações fornecidas pela nutricionis-
ta da estadia, perdeu 14 kg em 30 dias. 
Sobre sua hospedagem no SPA Botani, 
contou que, no começo, ficou temerosa, 
achando que ia passar fome, mas isso não 
ocorreu. A alimentação era bem variada, 
e os horários respeitados ajudaram muito. 
“Antes, só comia carne vermelha. Muito 
churrasco, principalmente. Na semana da 
hospedagem, porém, fiquei sem carne e 
não senti a menor falta. Atualmente, só me 
alimento de frango caipira, pois não tem 
hormônio. Como também peixe, além de 
saladas, que gosto muito, e legumes. O SPA 
Botani passou uma nova filosofia de vida 
para mim, e, assim que puder, pretendo 
voltar”, afirmou.

O diretor do Departamento de Saúde, 
Dr. Ailton Leal Pereira, informou que, re-
centemente, em reunião da Comissão de 
Acessibilidade do Tribunal, evidenciou-se a 
necessidade de serem incluídos servidores 
com deficiência no “Programa de Combate 
à Obesidade do PJERJ”. A gerência do SPA 
disponibilizou um quarto especial para es-
ses servidores, bem como se comprometeu 
a adequar as atividades oferecidas.

As inscrições para o programa sempre são 
abertas no início do mês para a estadia no 
mês seguinte, com envio de formulário de 
inscrição e de atestado médico - emitido há 
menos de 30 dias - de aptidão física e men-

tal para as atividades 
propostas. As orien-
tações e o formulário 
para inscrição encon-
tram-se disponíveis 
na Intranet, aces-
sando-se o seguinte 
endereço eletrônico: 
www.tjrj.jus.br / Ins-
titucional / Diretorias 
Gerais / DGPES / DE-
SAU / Programa de 
Combate à Obesida-
de do PJERJ.

Ana Henrique Silva perdeu, 
em um mês, 14 kg

Marcos Bailone perdeu 5 kg 
em apenas uma semana no SPA
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O Dia Internacional da Liberdade 
de Imprensa (3 de maio) foi co-

memorado, pelo Tribunal de Justiça 
do Rio, com a realização de um painel, 
cujo tema foi “A Liberdade de Impren-
sa e a Independência Judicial: Valores 
e Tensões na Democracia”.

O evento, realizado na sede da EMERJ, 
foi presidido pelo desembargador 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
que abriu o encontro e deu posse 
aos membros da Comissão Mista de 
Comunicação Institucional (COMCI), 
criada por uma resolução do Órgão 
Especial, com o objetivo de servir de 
interface entre o Poder Judiciário e a 
imprensa nacional. A comissão é com-
posta pelos desembargadores Luiz 
Fernando de Carvalho (presidente), 
Jessé Torres, Fernando Foch, Cláudia 
Telles de Menezes e Amaury Arruda; 
pelo juiz Luiz Roberto Ayoub; pelo as-
sessor de imprensa do Tribunal de Jus-
tiça, José Carlos Tedesco; pelo advoga-
do Sérgio Francisco de Aguiar Tostes; 
pelo jornalista Guilherme Fiúza e pelo 

cientista político Amaury de Souza. 

A mesa de honra da cerimônia foi 
composta pelo diretor jurídico das 
Organizações Globo, Antônio Cláu-
dio Ferreira Neto; pela diretora-geral 
da EMERJ, desembargadora Leila 
Mariano; pelo presidente do Fórum 
Permanente de Direito à Informação 
e de Comunicação Social da EMERJ, 
desembargador Fernando Foch; pelo 
comentarista da Globonews e da CBN, 
jornalista Carlos Alberto Sardenberg; 
pelo professor da UERJ, FGV e EMERJ, 
Gustavo Binenbojm, e pelos desem-
bargadores do TJERJ, Luiz Fernando 
de Carvalho e Jessé Torres. 

Discursando sobre a importância do 
evento, a desembargadora Leila Ma-
riano ressaltou a iniciativa do Tribunal 
e afirmou: “É preciso que outros seto-
res presenciem a dedicação dos nos-
sos magistrados, e o firme propósito 
que temos de realizar corretamente, 
em tempo razoável e com qualidade, 
a entrega da prestação jurisdicional”.

O diretor jurídico Antônio Cláudio Ferrei-
ra Neto parabenizou o Tribunal pela cria-
ção da COMCI e falou sobre seu papel 
fundamental de promover a união entre 
as duas instituições, que a seu ver são pi-
lares fundamentais da democracia. 

Em seguida, a palavra foi passada ao jor-
nalista Carlos Alberto Sardenberg, que 
ressaltou a ligação entre o Poder Judici-
ário e a imprensa, apontando-os como 
instituições gêmeas e primeiros alvos de 
censura. Também defendeu a existência 
de uma imprensa livre e autônoma.     

No encerramento, o presidente Ma-
noel Alberto reafirmou a importância 
da imprensa e do Judiciário como 
pilares do exercício da liberdade de 
expressão. “Esse evento é de suma 
importância para a democracia do 
país. A Justiça e a imprensa são as 
primeiras instituições a serem atin-
gidas em um processo de ditadura. 
Sem um Judiciário limpo que garanta 
uma imprensa livre, jamais teremos 
democracia no país”, concluiu.

Dia Internacional 
da Liberdade de Imprensa
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TJERJ disponibiliza novo 
sistema de busca em seu site

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro adqui-
riu, recentemente, a ferramenta de busca da Google 

(Google Search Appliance - GSA) para disponibilizar aos 
usuários um serviço eficiente de localização de conteúdo 
em seu portal. Trata-se da versão corporativa da mesma fer-
ramenta de busca utilizada no site da Google. No canto su-
perior direito da página principal do portal do TJ, quando o 
usuário digitar qualquer palavra, o sistema fará uma busca 
em diversas áreas de informações no site do Tribunal. 

De janeiro deste ano até o início de maio, o site do Tribu-
nal contou com 7 milhões e 600 mil usuários, realizando 
35 milhões de visitas e promovendo 200 milhões de aces-
sos ao portal. Levando em consideração esses números 
elevados, o provável aumento de acessos e o tempo de 
permanência do usuário no site do TJERJ, o serviço será 
disponibilizado em etapas, oferecendo, inicialmente, al-
guns filtros de busca para conteúdos específicos do portal, 
culminando com a disponibilização da consulta à jurispru-
dência utilizando a mesma tecnologia. 

O GSA oferece grandes benefícios aos usuários que pre-
cisam pesquisar no portal do TJ do Rio de Janeiro. Dentre 
eles, cabe ressaltar os seguintes: realce de termos pesqui-

sados; resumo dinâmico dos termos buscados e o teor lo-
calizado; visualização de documentos diretamente no na-
vegador, dispensando a necessidade de o usuário possuir 
o aplicativo para visualizar o conteúdo, e sugestões auto-
máticas baseadas no conteúdo indexado e nas pesquisas 
realizadas pelos usuários.

Dentre outras vantagens que o novo sistema oferece, vale 
destacar ainda a questão da segurança.  Os textos são 
exibidos de acordo com as permissões que cada usuário 
possui, salvo os assuntos de acesso público.  O sistema 
também cria relevâncias, ou seja, passa a priorizar, colo-
cando, no topo da lista de resultados exibidos, os mais 
acessados. Outra grande vantagem no uso do GSA é a 
curva de aprendizagem, já que a ferramenta da Google é 
notória, sendo utilizada por milhões de usuários no mun-
do todo para pesquisas em geral.

O sistema de pesquisa já pode ser utilizado na página inicial 
do TJERJ na internet, garantindo acesso a todos os docu-
mentos já indexados e informações estruturadas em bancos 
de dados, como o Banco do Conhecimento, por exemplo.  
O objetivo é indexar todos os registros do TJ do Rio de Ja-
neiro de acesso público e disponibilizá-los ao usuário final.
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O Tribunal de Justiça do Rio lançou 
a Agenda de Sustentabilidade do 

Poder Judiciário fluminense, que será 
cumprida durante todo o ano de 2012, 
em virtude da realização, na cidade, no 
período de 20 a 22 de junho, da Con-
ferência da ONU sobre Desenvolvimen-
to Sustentável (Rio + 20).

O presidente do TJERJ, desembargador 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
abriu o evento e afirmou: “O Tribunal 
está fazendo a sua parte quanto à 
preservação ambiental. Tetos verdes, 
vidros claros, sistema de captação de 
água das chuvas, bicicletários e lixei-
ras de coleta seletiva são algumas das 
medidas que estão sendo implementa-
das”, disse. O magistrado citou como 

exemplos, ainda, a virtualização dos 
contracheques dos servidores e a virtu-
alização das Câmaras Cíveis.

O presidente da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Grupo de Trabalho para a Rio + 20, o 
economista Sérgio Besserman Vianna, 
fez uma palestra sobre o tema e anun-
ciou que a Rio + 20 terá como focos 
a desertificação e perda da qualidade 
do solo, a escassez de água doce e o 
buraco na camada de ozônio. 

Dando continuidade ao evento, o pre-
sidente da Comissão Ambiental do 
Tribunal de Justiça, desembargador 
Jessé Torres, divulgou a Agenda de 
Sustentabilidade do PJERJ para o ano 

corrente, a qual, de acordo com o ma-
gistrado, divide-se em cinco eixos: uso 
racional dos recursos naturais e bens 
públicos, que inclui o desenvolvimen-
to e a implementação do “Programa 
de Eficiência Energética” nos edifícios 
do Poder Judiciário; gestão adequada 
dos resíduos sólidos, com a adesão do 
“Programa de Coleta Seletiva Solidária” 
nas comarcas do interior; qualidade de 
vida no ambiente de trabalho, onde os 
riscos em ambientes de trabalho serão 
mapeados; educação ambiental, em 
que serão capacitados servidores do in-
terior e da capital, e licitação sustentá-
vel, que consiste na elaboração de mi-
nuta padronizada de editais de obras e 
respectivos contratos, de acordo com 
os requisitos de sustentabilidade.

Tribunal de Justiça lança agenda 
de sustentabilidade para a Rio + 20

A Revista Jurídica renova-se a partir deste ano, tendo como 
proposta apresentar temas atuais que serão abordados 

em prol da comunidade jurídica, trazendo julgados das Cortes 
Superiores de Justiça e de alguns Tribunais da Federação. 

A cada edição será convidado um jurista, que discorrerá sobre 
assunto relevante nos diversos ramos do Direito. No primeiro nú-
mero, o desembargador Cláudio dell’Orto, presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ), 
aborda o tema “Crimes de violação de propriedade industrial”. 

A equipe do Serviço de Pesquisa Jurídica da Divisão de Juris-
prudência (DIJUR) será responsável pela pesquisa dos julgados, 
fazendo a seleção de acórdãos e decisões monocráticas, que 
serão apresentados e aprovados pelo autor do tema.

De acordo com a 
diretora da DIJUR, 
Mônica T. Goldem-
berg, a participa-
ção de um jurista a 
cada edição, bem 
como a alteração no layout e o formato eletrônico, tive-
ram como objetivo modernizar a revista e torná-la mais 
interativa, consistindo em importante ferramenta de con-
sulta, disseminando conteúdos expressivos para os opera-
dores do Direito.

A Revista Jurídica pode ser acessada no portal do Tribunal 
de Justiça, por meio do ícone “Destaques”, ou no Banco do 
Conhecimento, link periódicos.

Revista Jurídica do TJERJ 
renova-se, apresentando 
versão eletrônica 
e participação de juristas
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Desembargador
José Roberto 
Portugal Compasso

O desembargador recém-empossado José 
Roberto Portugal Compasso, em entrevista 
exclusiva à revista Interação, falou sobre 
sua formação e carreira, revelando, ainda, 
peculiaridades de sua experiência pessoal, 
a exemplo de seu namoro com a Medicina, 
anterior ao casamento com o Direito.

Ao narrar sua trajetória, o magistrado re-
lembrou seus tempos de estudante na Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e o período como membro da Procuradoria 
Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE).

Com larga experiência nas áreas Cível e de 
Família, o desembargador atuou, também, 
como juiz auxiliar da corregedoria e da pre-
sidência.

Referindo-se ao desembargador Compas-
so, por ocasião de sua posse, o presidente 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos foi con-
tundente: “Perdemos um ótimo juiz auxiliar 
da presidência, mas a população ganhou 
um excelente desembargador”.

O senhor nasceu no Sul Fluminense, no município 
de Barra Mansa. Poderia falar brevemente sobre 
sua infância e sobre a importância do seu núcleo 
familiar para a sua formação?  
Nasci e cresci em Barra Mansa, para onde retorno pra-
ticamente todos os finais de semana. O núcleo familiar 
não envolvia só meus pais e minha irmã. Havia também o 
convívio muito frequente com avós, tios e primos, o que 
acaba sendo muito marcante. Há raízes e vínculos fortes 
com o local e com as pessoas. Acho que não ocorre mais 
assim nas grandes cidades. 

Recentemente, quando de sua posse no cargo de 
desembargador, o presidente Manoel Alberto men-
cionou que o senhor, assim como ele, nos tempos 
de estudante, chegou a pensar em cursar Medici-
na. O que o fez mudar de ideia e o que o levou a 
cursar Direito? 
Quando fiz o primeiro vestibular, era muito jovem e ti-
nha dúvidas sobre a carreira a seguir. Durante quase três 
anos, cursei a Escola de Medicina e Cirurgia. No terceiro 
ano, houve o contato direto com os doentes no Hospital 
Gaffrée e Guinle. Deu para saber que Direito seria uma 
melhor opção. Fiz um novo vestibular e fui aprovado 
para a UERJ.
 
Após se formar, em 1985, o senhor prestou concur-
so e ingressou na Procuradoria Geral do Estado do 

Perfil
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Rio de Janeiro, em 1987. Poderia falar um pouco so-
bre essa experiência e sobre a validade da mesma 
para o posterior exercício da magistratura? 
Fiquei seis anos na PGE, onde se pratica a advocacia pú-
blica em alto nível. Aprendi muito com os procuradores, 
tanto com os mais antigos, quanto com os mais novos. 
Observar o próximo é muito eficaz. Estudar também 
ajuda muito. Havia e há profissionais diferenciados na 
Procuradoria do Estado. Aproveitei a oportunidade.

Ainda no início dos anos 1990, o senhor prestou 
concurso e foi aprovado para o cargo de juiz de 
Direito. O que levou o senhor a escolher a carreira 
da magistratura?
A mudança foi um pouco acidental, porque decorreu 
de problemas remuneratórios. A surpresa veio com a 
prática da judicatura. Houve uma satisfação profissional 
que eu não imaginava existir. Em pouco tempo, percebi 
que desejava passar a vida fazendo aquilo. Não é fácil, 
sobretudo o começo é muito difícil. Quem tem a preocu-
pação de acertar e se importa com o semelhante, padece 
um pouco. Mas é uma atividade muito honrada, e isso 
recompensa os esforços.

Após um curto período como juiz substituto, o 
senhor tornou-se juiz titular da Vara de Família 
de Resende, atuando no período de junho de 
1994 a agosto de 1995. Muitos operadores do 
Direito falam sobre as delicadezas de lidar com 
as questões da área de Família. Qual foi a sua 
vivência nessa área?  
Na época, eu já era casado, mas ainda não tinha filhos. 
Vejo hoje que havia coisas que eu não tinha a menor 
chance de compreender. Todo mundo sabe que algumas 
coisas importantes não estão nos livros. Claro que não é 
preciso ter filhos para ser um bom juiz de Família, mas 
ajuda. Em qualquer caso, o importante é ter humildade 
e duvidar das certezas. As falsas certezas é que causam 
estragos. As dúvidas são bem administradas.

O senhor atuou na área Cível por cerca de 15 anos, 
em três comarcas do interior: Resende, São Gonça-
lo e Volta Redonda. De que lhe valeu essa experi-
ência? Houve algum caso inusitado no exercício 
da judicatura? 
A área Cível é muito rica e diversificada. Foram milhares 
de sentenças, cada uma com sua história. O aprendizado 
acaba sendo inevitável. Houve algumas situações inusita-
das. Em um caso mais recente, a família de um falecido 
queria receber a indenização decorrente de um contrato 
de seguro. A seguradora recusava o pagamento e o advo-
gado estava indignado. Fui ver, e o contrato só previa pa-
gamento no caso de morte acidental, excluindo a morte 

Conheci Compasso em 1994, quando 
fomos promovidos para a Comarca 
de Resende, assumindo ele a Vara 
de Família, e eu, a antiga 2ª Vara. 
Ele já era casado com a meiga Letí-
cia, pianista e defensora pública, sua 
maior conquista. Sei que nos torna-
mos amigos, mérito mais dele do que 
meu. Porque é impossível não querê-
lo como amigo: um homem simples, 
inteligente, educado e absolutamente 
íntegro. Compasso é o juiz/juiz: não 
lhe interessam a política, o poder ou 
as luzes do cargo. Seu compromisso 
é com a Justiça. Será seguramente 
o melhor de todos nós. Um orgulho 
para o nosso Tribunal.

Declaração

Desembargador

Eduardo Gusmão 

Alves de Brito Neto
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natural, por doença. Custei para entender a insistência do 
advogado. É que na certidão do registro de óbito consta-
va, como causa da morte, “Acidente Vascular Cerebral”. 
Neste caso, o advogado sustentava que se tratava de 
morte acidental, o que não foi possível aceitar.

Nos biênios de 2003/2004 e 2007/2008, o senhor 
atuou junto à Corregedoria Geral da Justiça, como 
juiz dirigente de NUR. Como foram essas experi-
ências?  
Nós, juízes, estamos o tempo todo, em maior ou menor 
grau, participando da administração do Tribunal. É impor-
tante saber que nossos recursos são limitados, apesar de 
as demandas estarem sempre aumentando. Quem partici-
pa mais ativamente da administração, compreende que é 
preciso usar racionalmente os meios materiais. 

Na gestão atual, o senhor colaborou, até bem pou-
co tempo, com a Alta Administração do TJERJ, na 
função de juiz auxiliar da presidência do desem-
bargador Manoel Alberto Rebêlo. Poderia falar um 
pouco sobre essa fase? 
A primeira surpresa ocorre quando se constata o real 
tamanho do Tribunal. Os números são sempre grandiosos. 
Depois, enfrentamos alguns problemas sérios. O momen-
to mais difícil foi a morte da juíza Patrícia Acioli. O desem-
bargador Manoel Alberto conduziu tudo com serenidade 
e despertou, ou exacerbou em nós, o sentimento de que 
pertencemos a uma instituição. O Tribunal de Justiça é 
nosso instrumento de trabalho. Sem um Tribunal forte, 
não há como distribuir Justiça. É preciso sempre defender 
o Tribunal, seus magistrados e servidores. Aprendemos a 
preservar o Tribunal para hoje e para o futuro.

No início de abril, o senhor foi promovido ao cargo 
de desembargador, pelo critério de merecimento. O 
que isso representou para o senhor e quais as suas 
expectativas diante desse novo desafio? 
É o começo de uma nova etapa. Sinto-me muito motiva-
do. Recebi muitas manifestações de carinho. Tenho grati-
dão por aqueles que me apoiaram e gostaria de retribuir 
fazendo sempre o melhor.
  
Um dos objetivos da coluna Perfil é o de que os 
magistrados partilhem informações de outros 
aspectos de sua experiência, que não a profissio-
nal. Por isso, gostaríamos de saber se o senhor tem 
algum hobby, pratica algum esporte ou atividade 
semelhante... 
Os últimos tempos foram apenas de muito trabalho. De 
qualquer forma, não tenho um hobby. Meu dia perfeito 
teria uma caminhada vigorosa, leitura, cinema e um longo 
banho de imersão.

Conheci o ora desembargador 
Compasso no ano de 2004, quando 
fui titular da 2ª Vara de Família da 
Comarca de Barra Mansa, e ele era 
o então juiz dirigente do 5º NUR, e 
também tive o privilégio de convi-
ver, com sua pessoa, quando atuou 
como juiz auxiliar da presidência. 
Estou convicto de que essa oportu-
nidade em muito contribuiu para 
a minha formação, seja por seus 
ensinamentos técnicos – que dispen-
sam maiores elogios, diante de seu 
notório saber jurídico –, mas, espe-
cialmente, por unir em sua persona-
lidade os atributos da serenidade, 
cordialidade, solidariedade e em-
preendedorismo, que fazem de sua 
trajetória uma fonte de inspiração 
aos juízes de 1º Grau.

Declaração

Juiz

Sandro Pitthan Espíndola
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A violência contra a mulher é um 
grave problema em todo o mun-

do. Na história dos movimentos fe-
ministas internacionais em defesa da 
igualdade, valorização e independên-
cia da mulher devem ser destacadas 
a IV Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento (Cairo, 
1994), a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 
Violência contra a Mulher, também 
chamada de Convenção de Belém 
(Pará, 1994), e a IV Conferência Mun-
dial sobre a Mulher (Pequim, 1995). 
A Convenção de Belém do Pará defi-
niu a violência contra a mulher como 
“qualquer ação ou conduta, baseada 

Femicídio: 
uma realidade oculta

Juíza de Direito titular do I Juizado 
de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher do Rio de Janeiro

Mestre em Direito pela 
Universidade Candido Mendes 
(UCAM)

Mestre em Criminologia pela 
Universidade de Barcelona

Doutoranda pela Universidade 
Autônoma de Barcelona

Adriana Ramos de Mello   

Jurídico
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no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico à mulher, tanto no âmbito 
público como no privado”, abrangen-
do, assim, um amplo rol de agressões 
que, além da violência doméstica e fa-
miliar, alcança outras esferas da vida 
social das mulheres – violência sexual, 
assédio sexual no trabalho, prostitui-
ção forçada, tráfico de mulheres, etc. 

A forma mais extrema de violência de 
gênero contra as mulheres, chama-
da de violência femicida, é conside-
rada uma grave violação aos direitos 
humanos, tanto no âmbito público 
como no privado. Está em consonân-

cia com o conjunto de condutas mi-
sóginas, violência física, moral, sexual, 
patrimonial, familiar e institucional, 
que levam à impunidade social e do 
próprio Estado que coloca as mulhe-
res em risco constante. Pode culminar 
com o homicídio ou a sua tentativa, 
além de outras formas de morte vio-
lenta de meninas e mulheres, que 
podem ser acidentais, suicídios ou 
mesmo mortes que poderiam ser evi-
tadas e são resultado da insegurança, 
da falta de atenção das autoridades 
e da exclusão dessas mulheres do de-
senvolvimento econômico e social de 
uma determinada região ou determi-
nado país.

A morte violenta de mulheres tem au-
mentado bastante na América Latina, 
adquirindo característica de pandemia 
social, agravada pela falta de ações 
dos países capazes de diminuir ou er-
radicar esse tipo de violência contra as 
mulheres. Sua alta incidência e suas 
consequências têm produzido gra-
ve lesão à democracia institucional, 
afetando a credibilidade dos Estados, 
que são incapazes de fornecer segu-
rança às mulheres, justiça às vítimas 
e às suas famílias, e de construir pro-
cessos eficazes que lhes permitam en-
frentar esta grave violação aos direi-
tos humanos: o femicídio/feminicídio, 
fruto da dominação masculina sobre 
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a mulher, e do alto índice de desigual-
dade de gênero nesses países.

O que se objetiva com este ensaio é res-
saltar a gravidade do caráter oculto do 
femicídio, termo utilizado para definir 
a forma mais extrema de violência de 
gênero exercida por homens contra as 
mulheres1.  O termo femicídio foi usa-
do pela primeira vez por Diana Russel e 
Jill Radford, em seu livro The politics of 
woman killing, publicado em 1992, em 
Nova York. A expressão já tinha sido usa-
da pelo Tribunal Internacional Sobre Cri-
mes Contra as Mulheres, em 1976, e foi 
retomada, nos anos 1990, para ressaltar 
a não acidentalidade da morte violenta 
de mulheres (ALMEIDA, 1998, p.1). A 
opção deste termo serve para demons-
trar o caráter sexista presente nesses 
crimes, desmistificando a aparente neu-
tralidade subjacente ao termo assassina-
to, evidenciando tratar-se de fenômeno 
inerente ao histórico processo de subor-
dinação das mulheres (GOMES, 2010).

Em termos estatísticos, o femicídio tal-
vez seja o crime menos revelado nas 
ocorrências policiais, e um dos crimes 
mais subnotificados. Não se registram 
adequadamente as circunstâncias do 
crime quando este ocorre no âmbito 
das relações afetivas entre companhei-
ros/cônjuges. O homem, no entanto, 
na maioria dos casos, sofre a violência 
na rua, nos espaços públicos, e, geral-
mente, praticada por outro homem, en-
quanto a mulher sofre mais com a vio-
lência ocorrida no espaço privado, e os 
agressores são (ou foram) namorados 
ou maridos/companheiros. Sabe-se que 
um grande número de agressões contra 
as mulheres no âmbito doméstico ocor-
re justamente quando elas decidem pôr 
fim à relação ou quando ousam mani-
festar seus pontos de vista contrários 
aos de seus maridos ou companheiros.
De acordo com o estudo “Mapa da 

Violência 2011”, realizado pelo Insti-
tuto Sangari, entre 1998 e 2008, fo-
ram assassinadas no país 42 mil mu-
lheres, em um ritmo que acompanhou 
o crescimento da população feminina, 
de forma tal que as taxas anuais do 
período rondaram sempre os 4,25 ho-
micídios para cada 100 mil mulheres. 
Outro dado importante deste estudo 
é o local do incidente que originou as 
lesões causadoras das mortes. Entre os 
homens, apenas 17% dos incidentes 
aconteceram na residência ou habita-
ção. Já entre as mulheres, essa propor-
ção se eleva para perto de 40%2. 

Nas últimas décadas o índice de homi-
cídios de mulheres aumentou bastan-
te no país, sendo um dos maiores das 
Américas. O número de mulheres que 
foram mortas por seus companheiros/
maridos gira em torno de 10% do total 
de mortalidade por agressão, fato que 
pode conferir importância secundária a 
esse evento, havendo poucos estudos 
nesta área. No entanto, mesmo com 
frequência menor, este crime geral-
mente está relacionado à condição de 
gênero. O fato de um terço das mortes 
ter ocorrido no domicílio reforça a ideia 
de que se trata de femicídio ou mor-
tes provocadas por parceiros íntimos, 
familiar ou conhecido das vítimas, ao 
contrário das masculinas, que, em sua 
maioria, ocorrem em espaços públicos.

A fragilidade do sistema judicial não 
é um problema recente, e as varas es-
pecializadas em crimes dolosos contra 
a vida contam com um défice de re-
cursos humanos em seus quadros. Os 
crimes de tentativa de homicídio ou 
mesmo o homicídio contra as mulhe-
res não têm uma resposta rápida da 
Justiça. A cultura machista e patriar-
cal enraizada na estrutura do Poder 
Judiciário e as falhas nos serviços ofe-
recidos remetem à fragilidade na pro-

1 Em documento da ONU baseado em estudos da realidade chilena, datado de 2004, destaca-se que o femicídio “é um tipo particular de violência profundamente 
arraigada na cultura e opera como mecanismo social chave para perpetuar a subordinação e submissão das mulheres aos homens, porquanto o exercício do poder 
se considera patrimônio do gênero masculino”. Na ocasião, estimava-se que uma entre três mulheres eram vítimas de violência masculina doméstica. Nesse país 
andino, após 3 anos de tramitação, foi aprovada, em 14 de dezembro de 2010, lei que alterou o Código Penal e a Lei sobre Violência Familiar, punindo duramente o 
assassinato de mulheres e meninas, equiparando o femicídio ao parricídio, com pena máxima de prisão perpétua. Disponível em: http://blogaloysiosantos.blogspot.
com.br/2011/12/femicidio-o-assassinato-de-mulher.html. Acesso em 02/04/2012.

“O que se objetiva 
com este ensaio 
é ressaltar a 
gravidade do 
caráter oculto do 
femicídio, termo 
utilizado para 
definir a forma 
mais extrema de 
violência de 
gênero exercida 
por homens contra 
as mulheres.”
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teção às vítimas, acrescida ao fato de 
que os processos são julgados como 
mais um crime de homicídio comum e 
sem nenhuma perspectiva de gênero.

A questão remete às respostas da-
das pelo sistema penal aos crimes de 
violência contra as mulheres. Se por 
um lado é comum ouvir as mulheres 
que sofrem violência dizer que não 
desejam denunciar o seu agressor ou 
mesmo desistem dos processos em 
andamento, o que também deve ser 
investigado, por outro lado, obser-
vam-se casos em que houve negligên-
cia ou omissão frente às mulheres que 
denunciaram e demandaram auxílio 
diante da violência sofrida.

A morosidade da Justiça no julgamento 
desses crimes é um dos fatores que re-
força a impunidade, à medida que deixa 
tempo suficiente para se escapar à pena-
lização. Dentre outros fatores, nos casos 
de homicídio podem ocorrer, por exem-
plo, a fuga do acusado, a reelaboração 
contínua da versão dos fatos e a recons-
trução da vida familiar, convencendo o 
júri da falta de periculosidade e da aci-
dentalidade do crime; nos casos de ten-
tativa de homicídio, além das estratégias 
anteriores, verifica-se o convencimento 
da vítima para depor a favor do acusa-
do (ALMEIDA, 1998:114). Além disso, a 
estratégia utilizada pela defesa é quase 
sempre a de desqualificar o comporta-
mento da vítima e minimizar o quanto 
possível a conduta violenta do acusado. 

A Lei Maria da Penha (Lei11.340/2006), 
nesse aspecto, representou um grande 
avanço no combate à violência contra 
a mulher, mas é apenas um mecanis-
mo no grande processo de enfrenta-
mento às desigualdades de gênero. É 
certo que a lei representa uma respos-
ta jurídica concreta às violências sofri-
das pelas mulheres, mas precisamos 

de outros mecanismos de prevenção, 
como, por exemplo, mais investimen-
tos na educação em igualdade de 
gênero, nas escolas e universidades, 
além da formação continuada dos 
operadores do Direito, incluindo os 
juízes que atuam na área.

Apesar de os assassinatos contra as 
mulheres causarem uma grande co-
moção social, gerando aceitação a 
uma punição maior, tal violência tem 
raízes profundas na desigualdade de 
gênero. A importância da categoria 
“gênero” deve ser considerada, ao se 
analisar o assassinato de mulheres. Há 
necessidade de uma mudança de pa-
radigma, o que significa assumir uma 
posição política de desnaturalizar as 
mortes violentas, não as atribuindo a 
fatores de natureza pessoal, restan-
do evidente que a subordinação das 
mulheres em relação aos homens ain-
da está muito presente na sociedade 
como um dos fatores que as expõem 
a toda sorte de violência, sendo o 
femicídio sua forma mais extrema. 

A proposta deste ensaio foi ressaltar 
a realidade oculta do femicídio, e nos 
permite, não concluir, mas apontar 
algumas considerações: 1) Os femi-
cídios predominam entre os homicí-
dios de mulheres, ou seja, a maior 
causa é a violência de gênero; 2) As 
relações afetivas também podem ser 
fatais; 3) Os inquéritos e processos 
judiciais por crimes de femicídio são 
demorados e não têm uma perspec-
tiva de gênero; 4) Os operadores do 
Direito, geralmente, não têm forma-
ção em gênero e direitos humanos; 
5) Finalmente, o ambiente domésti-
co é o espaço privilegiado onde as 
desigualdades são produzidas, ou 
seja, a casa, que deveria ser o local 
de afeto e harmonia, na verdade é 
lugar de violência e opressão.
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“Sabe-se que um 
grande número de 
agressões contra 
as mulheres no 
âmbito doméstico 
ocorre justamente 
quando elas 
decidem pôr fim à 
relação ou quando 
ousam manifestar 
seus pontos de vista 
contrários aos de 
seus maridos ou 
companheiros.”
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Cultural

Literatura
em foco

As decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), julgadas 
em 2011, nortearam discussões importantes sobre 

a jurisdição constitucional no Brasil. Casos emblemáticos 
foram enfrentados e resultaram em votos inovadores dos 
ministros da Suprema Corte.

Com o objetivo de despertar o interesse de operadores do 
Direito, juristas e pesquisadores sobre os temas que aflora-
ram discussões democráticas no ano passado, o ministro 
do STF, Luiz Fux, lançou, no foyer do Tribunal de Justiça do 
Rio, o livro Jurisdição constitucional - democracia e direitos 
fundamentais (Editora Fórum). Coordenada por Luiz Fux, a 
obra, além do próprio ministro, tem como autores Bruno 
Vinícius da Rós Bodart, Felipe Derbli, Guilherme Jales Sokal, 
Gustavo Direito, Marcos Paulo Loures Meneses e Valter 
Shuenquener de Araújo.

O presidente do TJERJ, desembargador Manoel Alberto Re-
bêlo dos Santos, prestigiou a cerimônia e saudou o minis-
tro: “Hoje é um dia especial e de extrema importância para 
a magistratura nacional, mas, principalmente, para a ma-
gistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ex-integrante deste 
Tribunal de Justiça, nosso amigo e amigo do Estado do Rio, 
o ministro Luiz Fux tem se destacado no Supremo Tribunal 
Federal por sua cultura jurídica e humanística, por sua fa-
cilidade de expressão e sua maneira de votar. Seu poder de 
síntese e sua capacidade intelectual extrapolam o comum”.

Participaram, ainda, do lançamento, os ministros do STJ, 
Luis Felipe Salomão e Marco Aurélio Bellizze; o terceiro 
vice-presidente do TJERJ, desembargador Antonio Eduar-

do Ferreira Duarte; o presidente do TRE, desembargador 
Luiz Zveiter; o ex-presidente do TJ do Rio, desembarga-
dor Sergio Cavalieri; a diretora-geral da EMERJ, desem-
bargadora Leila Mariano, e o presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio, Thiers Montebello, entre 
outras autoridades.

Na ocasião, o ministro Luiz Fux declarou à revista Intera-
ção: “A obra que hoje tenho o prazer de lançar junto ao 
meu Tribunal de origem, a Egrégia Corte fluminense, re-
trata um dos anos mais marcantes da história do Supremo 
Tribunal Federal. O Pretório Excelso incumbiu-se de deci-
dir inúmeras questões sobre as quais há severo desacordo 
moral na sociedade quanto a temas da política, da eco-
nomia e da humanidade em geral. Esse livro representa 
um contributo benfazejo para reflexão acerca desses te-
mas, como, por exemplo, união homoafetiva, marcha da 
maconha e ficha limpa, estimulando o meio acadêmico a 
empreender um exame mais detido dos casos julgados”.

Livro coordenado pelo 
ministro Luiz Fux analisa 
decisões do STF sob 
o prisma da jurisdição 
constitucional
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Ministro Luis Felipe Salomão 
lança livro sobre lei 
de recuperação judicial 

Foi lançado, na sede da Associação dos Magistrados 
do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ), o livro Recu-

peração judicial, extrajudicial e falência - teoria e prática 
(Editora Forense), de autoria do ministro do STJ, Luis Felipe 
Salomão, e do procurador do Estado do Rio de Janeiro, 
Paulo Penalva Santos.  A obra aborda o direito concursal e 
falimentar, a partir da promulgação da Lei 11.101/2005 e 
da Lei Complementar 118/2005, analisando questões po-
lêmicas e apresentando formulários, modelos de sentenças 
e de petições iniciais.

De acordo com o ministro Luis Felipe Salomão, “o livro traz 
diversos lead-cases, a exemplo dos casos Varig e Parmalat. 
Como a legislação é recente, e há muitos casos envolvendo 
a matéria, chegando agora no STJ, este trabalho poderá 
ser de grande auxílio nas decisões”. Também presente à 
ocasião, o ministro do STJ, Marco Aurélio Bellizze, decla-
rou: “São dois juristas de excelência, enfrentando um tema 
controverso e rompendo paradigmas”.

O presidente Manoel Alberto fez questão de prestigiar o 
evento. Destacou a experiência dos autores na área e afirmou: 
“Este livro é um importante guia para estudantes e operado-
res do Direito. No momento em que se deixa de decretar a 
falência de uma empresa, e ela entra em recuperação judicial, 
são preservados os empregos de inúmeros funcionários”.

Compareceram, ainda, ao lançamento, varias autoridades, 
como o governador do Estado, Sérgio Cabral; o ministro 
Luiz Fux, do STF; o 3º vice-presidente do TJERJ, desembar-
gador Antonio Eduardo Ferreira Duarte; o presidente da 
AMAERJ, Cláudio dell’ Orto, e  o presidente do TRE, desem-
bargador Luiz Zveiter, entre outras.
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Com a aproximação das eleições 
municipais, juristas e estudantes 

passaram a contar com uma obra que 
discute com profundidade o assun-
to. Foi lançado, na Escola da Magis-
tratura do Estado do Rio de Janeiro 
(EMERJ), o livro Propaganda política: 
questões práticas relevantes e temas 
controvertidos da propaganda Eleito-
ral (Editora Renovar, RJ), de autoria do 
juiz de Direito do TJERJ, Luiz Márcio 
Victor Alves Pereira, e do promotor de 
Justiça, Rodrigo Molinaro Zacharias.

O trabalho apresenta, em linguagem 
acessível, uma análise doutrinária 
completa acerca de atos publicitá-
rios no contexto político brasileiro, 
tendo como ponto de partida a Re-
solução do Tribunal Superior Eleito-
ral nº 23.370/11, que regulamenta a 
propaganda eleitoral para as eleições 
municipais de 2012.  O livro aborda 
assuntos polêmicos e traz exemplos 
hipotéticos e reais, inclusive com fo-
tografias, de várias irregularidades ve-
rificadas em diversos estados da Fede-

ração durante os períodos eleitorais.

Magistrados, servidores e amigos pres-
tigiaram o lançamento da obra, que 
recebeu apresentação do presidente 
do STF e do CNJ, Carlos Ayres Britto. 
Na ocasião, o juiz Luiz Márcio decla-
rou à revista Interação que o principal 
objetivo do livro é “possibilitar, aos 
juízes e aos operadores do Direito em 
geral, uma visão diferenciada do tema, 
que vem sendo tratado pelos tribunais 
de forma bastante ortodoxa”.

Cantiga antiga, se-
gundo livro de 

poemas do juiz José 
Eustáquio Cardoso, foi 
lançado no foyer do 
Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Rio.

O presidente Manoel 
Alberto Rebêlo dos San-
tos, entusiasta da litera-
tura e amigo do autor, 
compareceu ao lança-

mento. José Eustáquio 
publicará outro livro 
em breve, À procura de 
Hayley Mills, dedicado 
à sua esposa, Magalih 
Cardoso. “A atriz Hayley 
era minha musa, mas 
encontrei alguém me-
lhor”, revelou o escritor.

Quanto à Cantiga antiga, 
o escritor afirma ser o re-
sultado de sua vital dedi-

cação à poesia: “Que real-
mente é minha vocação”.

Cantiga antiga é a ter-
ceira obra do magis-
trado, que já publicou 
Pétalas na estrada, edi-
tado em 2006, e o livro 
infantil O rei do quin-
tal, que, em 1991, foi 
premiado pela Secreta-
ria de Cultura do Esta-
do de Minas Gerais.

Nova obra discute a propaganda política nacional

Cantiga antiga: novo livro 
do juiz José Eustáquio Cardoso

Os autores: o promotor de Justiça, Rodrigo Molinaro Zacharias, e o juiz de Direito, Luiz Márcio Victor Alves Pereira
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Juiz Aylton Vasconcellos lança 
romance policial na AMAERJ

O juiz de Direito Eduardo Antônio Klausner lançou, no au-
ditório da AMAERJ, seu segundo livro pela editora Juruá, 
Direito Internacional do Consumidor: a proteção do consu-
midor no livre-comércio internacional. Baseada na tese de 
doutorado do autor, defendida na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), a obra analisa a vulnerabilidade 
do consumidor nas relações de consumo internacional.  “A 
proteção jurídica do consumidor internacional é uma ne-
cessidade que os sistemas jurídicos nacionais não se mos-
tram aptos a prover adequadamente, assim como o Direito 
Internacional também não”, alerta o magistrado.

Professor da EMERJ e das universidades PUC e Candido Men-
des, Klausner publicou, anteriormente, o livro Direitos do con-
sumidor no Mercosul e na União Europeia: acesso e efetivida-
de, fruto de sua tese de mestrado, defendida, também, na 
UERJ. “Essas publicações são resultado da minha vida acadê-
mica. Fazem parte do próprio desenvolvimento da produção 
acadêmica a investigação e a divulgação dos resultados da 
pesquisa por meio de artigos e ensaios”, declarou.

Com apresentação de Carmen Tiburcio, prefácio de Jacob 
Dolinger e posfácio de Claudia Lima Marques, o novo livro 
“demonstra como a proteção do consumidor de maneira uni-
forme e global por um direito comum aos Estados é possível” 
e “propõe a construção de um novo ramo do Direito dedica-
do ao problema, o Direito Internacional do Consumidor (DIC), 
por meio da elaboração de uma Teoria do Direito Internacio-
nal do Consumidor.”. 

O juiz de Direito da Vara Única de Arraial 
do Cabo, Aylton Cardoso Vasconcellos, es-
treou na literatura, lançando, na AMAERJ, 
o romance policial Segredos de sangue.

A obra - primeira de uma trilogia –, pu-
blicada pela editora Multifoco, explora 
temas como corrupção, drogas e celiba-
to, contando a história de um detetive 
que decide investigar, por sua conta, o 
assassinato de um frade franciscano que 
dirigiu um orfanato onde o investigador 
passou parte da infância. No decorrer 
do caso, são revelados segredos que 
envolvem o protagonista e sua família.

“O lançamento de um livro é o mo-
mento mais aguardado, em termos 
de produção literária. A expectativa 
era muito grande. Felizmente estamos 
sendo prestigiados por muitos colegas 
e amigos que também amam a lite-
ratura”, declarou o autor, durante a 
sessão de autógrafos.

O presidente do TJERJ, desembarga-
dor Manoel Alberto Rebêlo, prestigiou 
o evento, que também contou com a 
presença do presidente da AMAERJ, 
desembargador Cláudio dell’Orto, en-
tre outras autoridades.

Juiz Eduardo Klausner lança livro 
sobre direito internacional do consumidor

O juiz Eduardo Antônio Klausner e sua esposa
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Glicia Barbosa de Mattos Brazil 

Psicologia Jurídica

Psicóloga do TJERJ; 
Membro do Fórum Permanente
de Direito de Família da EMERJ 
e professora da ESAJ

Guarda 
compartilhada
quando os pais 
não se falam 

Há exatos quatro anos, me de-
parei com a seguinte questão, 

proposta pela juíza titular da Vara de 
Família da Capital onde estive lotada 
por 10 anos: “É possível a guarda 
compartilhada quando os pais não se 
falam?”. A questão estava em ebu-
lição com a recém-aprovada lei da 
guarda compartilhada em 2008, cujo 
texto legal passou a prever a guarda 
compartilhada como regra, sem exi-
gir o diálogo dos pais como pré-re-
quisito para sua concessão. À época, 
após refletir sobre prós e contras do 
ponto de vista emocional da crian-
ça e do adolescente, respondi quase 
que sem dúvida: “Não!”, e por algum 
tempo ainda pensei assim. A questão 
continua em ebulição porque o insti-
tuto é novo e suscita muitas dúvidas 
aos operadores do Direito. 

Mudei de ideia. Não foram os artigos 
doutrinários, tampouco os debates 
acalorados os responsáveis pela mu-
dança, mas o resultado da minha 
vivência como psicóloga atuante no 
Núcleo de Psicologia da Capital, que 
hoje responde pelas 14 Varas de Fa-
mília da Capital. Muitos processos 
retornam após a primeira Avaliação 
Psicológica, e me deparei com algu-
mas crianças menos ansiosas, com 
maior aproveitamento escolar e mais 
felizes, em ações litigiosas cujos pais 
compartilham a guarda, mesmo sem 
se falar. Talvez a certeza do filho de 
que terá um tempo de convívio com 

os dois faz com que a angústia da se-
paração seja amenizada. Talvez.

Vale lembrar que o instituto da guar-
da compartilhada, que está previsto 
nos artigos 1.583 e 1.584 do Código 
Civil, é espécie de guarda conjunta 
- ao contrário da guarda monopa-
rental ou unilateral ou exclusiva - 
e ingressou formalmente no Código 
Civil por intermédio da Lei 11.698, de 
13 de junho de 2008, cuja ratio é o 
direito fundamental de toda criança 
e adolescente de ter uma convivência 
familiar plena, atendendo ao coman-
do do art. 227 da CRFB/88. Guarda 
compartilhada não se confunde com 
guarda alternada, porque nesta a 
guarda é exclusiva de um dos cônju-
ges, que alternam o seu exercício em 
dias, semanas ou meses do ano.

Voltando à questão: o que o juiz quer 
saber quando formula a pergunta 
acima é se a falta de diálogo invia-
bilizaria a fixação da guarda com-
partilhada, já que, a priori, as deci-
sões sobre a vida do filho teriam de 
ser tomadas em conjunto. Primeiro 
ponto: “em conjunto” não é sinô-
nimo de simultâneo. É possível que 
seja sucessiva e que cada cônjuge 
manifeste a sua opinião ao outro por 
qualquer meio: um terceiro (que não 
seja o próprio filho, por razões ób-
vias), por e-mail, por telegrama, por 
comunicado na agenda escolar e ou-
tros. Ademais, a diferença de opinião 
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não é prerrogativa de pais separados. 
Pessoas casadas tomam as decisões 
em conjunto e, muitas vezes, se ba-
seiam em pontos de vista distintos. 
Em casos extremos, ocorre o que se 
denomina “ambiente familiar hostil”, 
cujo tema em outra oportunidade já 
abordamos aqui, mas, mesmo assim, 
a responsabilização continua conjun-
ta, idem para as tomadas de decisão 
sobre os filhos. Por último: sempre 
será possível provocar o juiz para de-
cidir, em havendo divergência entre 
os pais, mesmo quando estes são ca-
sados, porque o poder familiar, que 
é exclusivo de ambos os pais, é mais 
amplo que o instituto da guarda.

A questão da guarda compartilha-
da sem diálogo é polêmica, e os ar-
gumentos são os mais variados. Há 
quem entenda na doutrina, na ju-
risprudência e na vida prática que a 
guarda compartilhada é o remédio 
para todos os males, incluindo a fal-
ta de diálogo: nos casos de alienação 
parental, o guardião monoparental é 
quem pratica a alienação. O guardião 
monoparental dominador, manipula-
dor, autoritário, ou que usa o filho 
como objeto. O principal argumento 
é o fato de que haveria uma diminui-
ção da ingerência do guardião ex-
clusivo sobre o filho, paralelo ao au-
mento do tempo de convivência com 
o genitor afastado.  Compartilham 
desse entendimento muitos pais (gê-
nero) privados de participar da cria-
ção do filho e que hoje se unem em 
associações formais e informais na 
luta contra o domínio exercido pelo 
guardião exclusivo.

Ao contrário, há quem entenda que 
a harmonia entre os genitores é pres-
suposto para que a guarda compar-
tilhada possa funcionar na prática, 
porque, caso contrário, como se da-
ria a responsabilização conjunta sem 
diálogo? Essa é uma postura ainda 
hoje predominante e conservadora, 
e parte da premissa de que o signi-
ficado “melhores condições“ para o 

exercício da guarda dos filhos advém 
do comportamento dos pais.

Quando o psicólogo é chamado a 
auxiliar o juízo de família nas ações 
de convivência - guarda e regula-
mentação -, a tarefa está em infor-
mar como está a criança/adolescen-
te, do ponto de vista emocional, e 
como seria o mais adequado arranjo 
de convivência familiar. Seja qual for 
o tipo de guarda adotado, uma coisa 
é certa: a criança precisa conviver com 
a sua família - de sangue e de afeto, os 
quais podem não coincidir -, a fim de 
desenvolver-se psicologicamente de 
modo saudável. Quando pensamos 
em responder à pergunta do juiz, 
pensamos, não do ponto de vista do 
cônjuge, mas sim do ponto de vista 
do melhor interesse do filho. Passa 
a ser o cônjuge com melhores con-
dições de exercer a guarda aquele 
que respeita os interesses do filho 
e consegue ver o filho como uma 
pessoa distinta dele. Quando se 
muda o foco para o filho, o brocar-
do “cada caso é um caso” se aplica 
com rigor, e a análise da decisão de 
guarda passa a ser casuística. Em 
que pese a repetição dos argumen-
tos nas ações de família, a solução 
para cada caso é particular. Porque 
cada família é única.

Foi pensando assim que escolhi a mi-
nha posição: o caminho do meio. A 
guarda compartilhada, ainda quan-
do os pais não se falam, é bem in-
teressante quando cuida de garantir 
a convivência da criança com ambos 
os pais, mas nem sempre os genito-
res estão prontos para dar tempo e 
atenção aos interesses do filho, o que 
significa, necessariamente, olhá-lo 
como um sujeito de direitos. É pos-
sível que os pais encontrem saídas 
para harmonizar as decisões sobre os 
filhos, o que pode ser proveitoso para 
os mesmos. Mas há situações em que 
o exercício da guarda compartilha-
da só faz aumentar o sofrimento da 
criança/adolescente.

Refletindo sobre o que foi dito acima, 
sem pretender esgotar a discussão, 
na prática percebo que, nos casos 
em que aquele que pleiteia a guar-
da compartilhada é tão dominador 
quanto o guardião exclusivo, a fixa-
ção da guarda compartilhada pode 
colocar a criança como um “troféu” 
para aquele cônjuge que provou para 
o outro cônjuge que ele também era 
capaz de ter a guarda compartilhada, 
o que desvia o interesse da criança 
para uma disputa de ego.

Outro exemplo em que a guarda com-
partilhada é contraindicada: quando 
o genitor que pleiteia a guarda com-
partilhada pratica alienação parental, 
tanto quanto o guardião exclusivo. 
Nesses casos, a sentença de guarda 
compartilhada faz com que o genitor 
que a obteve passe a dizer para o filho 
que o outro genitor é tão ruim que o 
juiz retirou parcela do poder dele. Su-
gerimos o uso das medidas de coer-
ção colacionadas na Lei 12.318/2010 
(lei de combate ao ato de alienação 
parental), como forma de coibir a atu-
ação do genitor exclusivo.

Outro caso em que a disputa de ego 
inviabiliza a guarda compartilhada: 
quando o genitor que a pleiteia tem 
muita necessidade de aprovação so-
cial. O foco está nele, nas necessida-
des dele, e não nas do filho.

Pontofinalizando, ressalto que as 
questões são fáticas, daí o universo 
de possibilidades. Entendo que ade-
quar a norma ao caso concreto, utili-
zando como instrumento a Avaliação 
Psicológica da família, para identificar 
se o exercício da guarda compartilha-
da vai, de fato, beneficiar a família 
em tela, é um bom começo para se 
colocar em prática a prioridade abso-
luta do atendimento à criança e ao 
adolescente.

Avesso a saídas padronizadas basea-
das em premissas radicais - assim é o 
caminho do meio.
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Será que vale 
a pena descontar 
na comida?
Está triste? Estressado? Carente? 

Feliz? Frustrado? Baixa autoes-
tima? Nada disso é fome! Estômago 
empanturrado não muda nenhum 
sentimento, só faz passar mal, ter 
azia, culpa, gases, retenções e ganho 
de peso. Nada disso resolve, só gera 
mais e mais problemas. E assim se 
entra num círculo vicioso. Problemas, 
comida, peso, problemas...

Quando esses sentimentos aflorarem, 
mude o foco para outras atividades 
que não envolvam comida. Escreva, 
pinte, dance, tome banho, malhe, 
converse, assista a um filme...

Não aumente seus problemas com co-
mida: alimentos ingeridos sem fome 
não são a solução. Comer não produz 
endorfina, movimento sim. Quando es-
tiver com impulsos de comer sem pre-
cisar, movimente-se. Endorfine-se!!!!

Quando criança, somos condiciona-
dos a achar que comida é carinho. As 
pessoas que mais gostam da gente 
são aquelas que sempre trazem um 
docinho, uma balinha. O bebê tá en-
joadinho? Dá um biscoitinho pra ele... 
Comida, comida, comida. Cadê o pra-
zer físico, sensorial, olfativo e visual? 
Sentimos prazer pelos outros senti-
dos. Vamos explorá-los!

Faça um teste: saia para se divertir sem 
comer... Dance, encontre pessoas, leia, 
mas não coma! Melhor: coma antes de 
sair. Será que vai mudar o prazer? O 
filme vai deixar de ser bom se não tiver 
pipoca? A música da festa vai ser ruim 
se você não se empanturrar de salga-
dinhos? A peça de teatro vai deixar de 

ser brilhante se depois você não sair 
para comer pizza? Ai, a pizza... Qua-
se todo mundo tem como opção de 
lazer, pelo menos uma vez por sema-
na, sair para comer pizza. Meu Deus, 
que falta de imaginação!!! Tanta arte 
na rua, e as pessoas se enfurnando em 
pizzarias, passando esse hábito para 
as futuras gerações. Nada contra a 
pizza, mas é muita mesmice. Pouca 
arte, amizades, vida ao ar livre, exercí-
cios. Tem gente que perde mais tempo 
em restaurantes do que se exercitando. 
Somos totalmente responsáveis pelo 
que colocamos em nossa boca. Nin-
guém é responsável por nossos exces-
sos alimentares. Você é quem pede ao 
garçom o que vai comer. Você é quem 
escolhe o lugar onde se divertir. 

Quebre padrões, mude a rotina, mo-
vimente sua vida. Acorde uma hora 
mais cedo, aproveite esse tempo para 
se cuidar: faça exercícios, entre em 
contato com a natureza, prepare uma 
refeição saudável. Enfim, pare de falar 
que não tem tempo e crie tempo. Dor-
mir é muito importante, mas dormir 
demais, não. Se estivermos muito in-
toxicados, o sono não recuperará nos-
sas energias. Desintoxicar-se dá maior 
condição ao organismo de se restabe-
lecer de um dia cheio, o cérebro desli-
ga, os músculos relaxam, e você acor-
da novo. Nada de inchaço e preguiça 
ao acordar. Precisamos de apenas 6 a 
8 horas de sono. A atividade física, ao 
contrário do que se pensa, evita que 
nos cansemos à toa, nos deixa mais 
belos, aumenta nosso metabolismo, 
aumenta nosso círculo de amizades e 
previne doenças... Então, o que está 
esperando para começar?

Algumas dicas para mudar a 
relação com os alimentos:

Melhore seu estado nutricional, 
aumentando o consumo de frutas e 
hortaliças diariamente.

Beba muita água ao longo do 
dia, 2 litros no mínimo. A água lim-
pa, hidrata e acelera o metabolismo.

Mantenha seu intestino vazio. Um 
intestino pode funcionar até 3 vezes 
ao dia. Mas uma vez por dia é funda-
mental. Intestino parado pode desen-
cadear várias doenças.

Mastigue bem os alimentos. 
Não se sente à mesa estressado ou 
com raiva. Solte os talheres a cada 
garfada. Sinta o sabor de tudo que 
for ingerido. 

Não beba líquido durante as refei-
ções. Os líquidos diluem os sucos digesti-
vos e dificultam todo o processo digestivo.

Não tenha nada em seu poder (em 
casa, na bolsa, na gaveta ou escon-
dido) que você não deva consumir. 
Doces gordurosos, biscoitos...

Antes de comer por impulso, pare e 
pense se você está precisando comer, e 
qual é a quantidade de que você preci-
sa, realmente.

Bem, pare, pense e perceba o 
quanto você precisa comer para 
ser feliz de verdade. Pense tam-
bém em outras formas de se sen-
tir feliz. Mas o principal: seja feliz.
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