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Editorial
A revista Interação chega ao seu 44º número, sempre divulgando  assuntos do 
interesses dos operadores do Direito,nos aspectos institucional, jurídico e cultural.

Nesta edição, temos como matéria de capa a ampliação das atividades da 
EMERJ - agora de casa nova -, empreendida por sua diretora-geral, a incansá-
vel desembargadora Leila Mariano.

Entre as prioridades do Judiciário fluminense abordadas, chamo a atenção para 
o tema do pagamento de precatórios.  Por ocasião da assinatura de um termo 
de compromisso, pelo qual o governo do Estado se dispôs a depositar mais de 
R$ 50 milhões referentes a débitos com precatórios, a ministra do STJ, Eliana 
Calmon, então corregedora nacional de Justiça do CNJ, que também assinou o 
termo, elogiou a eficiência do TJ do Rio no tratamento da questão.  A ministra 
conheceu as novas instalações disponibilizadas apenas para receber os benefi-
ciários preferenciais, que aguardavam há anos o recebimento dos precatórios.

Reafirmando a nossa preocupação com a questão ambiental, este número 
aborda a contribuição do TJERJ para a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, por meio da realização do Congres-
so Mundial sobre Justiça, Governança e Legislação para Sustentabilidade Am-
biental.  Ainda sobre o mesmo tema, destaco a coluna Meio Ambiente por 
Inteiro, do desembargador Sidney Hartung Buarque, na qual o magistrado 
analisa os desdobramentos do novo Código Florestal.

Na coluna Perfil, saberemos um pouco mais sobre o operoso juiz auxiliar da presi-
dência, Gilberto Abdelhay Junior. Outros magistrados prestigiam a seção Cultural, 
com o lançamento de seus livros, e o colunista convidado, juiz Luiz Márcio Alves 
Pereira tece uma profunda reflexão sobre a questão da propaganda institucional.

Para fechar a revista em grande estilo, há uma matéria sobre o ilustre desem-
bargador Osny Duarte Pereira, em comemoração ao centenário de seu nasci-
mento, em que se buscou resgatar a história de vida desse notável patriota, 
que lutou em prol da liberdade, da proteção ambiental e de um projeto na-
cionalista com justiça social e desenvolvimento econômico.

Finalizando, tenho o prazer de anunciar uma nova seção, Aconteceu, com 
informações a respeito de eventos recentes da administração do Tribunal.

Uma ótima leitura a todos.

Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos
Presidente do TJERJ
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TJERJ inaugura sede no Complexo Judiciário 
e amplia as atividades da Escola 

A nova EMERJ

Institucional

A nova casa da EMERJ: prédio onde funcionava  
a Procuradoria Geral do Estado, ao lado do 
antigo Palácio da Justiça
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A EMERJ tem uma nova casa. Des-
de julho, as instalações da Esco-

la de Magistratura ocupam o prédio 
onde funcionava a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), ao lado do antigo 
Palácio da Justiça, na área do Com-
plexo Judiciário estadual, na rua Dom 
Manoel. A nova sede possui quatro 
pavimentos com aproximadamente 6 
mil m², constituídos por 22 salas de 
aula e dois auditórios com capacida-
de para cerca de 100 pessoas. 

O imóvel foi cedido no ano passado, 
graças a uma parceria do Tribunal de 
Justiça com o Governo do Estado e 
com a Secretaria de Estado de Educa-
ção, o que só foi possível devido ao em-
penho do presidente do TJERJ, desem-
bargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, para que a Escola da Magistra-
tura conquistasse o merecido espaço. 
“Como presidente, pude pleitear, junto 
ao Poder Executivo, a cessão do prédio, 
o que implicou em uma engenharia po-
lítica de certa complexidade”, disse.

Construído no fim do século XIX e 
tombado pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural (INEPAC), o pré-
dio passou por obras custeadas pelo 

Poder Judiciário fluminense. A atual 
reforma interna não alterou nenhuma 
das características já existentes e pre-
servou aspectos ainda originais. 

No início da solenidade de inauguração, 
foi descerrada uma placa na entrada do 
edifício histórico com o nome da nova 
sede: Desembargador Cláudio Vianna 
de Lima, 1º diretor-geral e um dos res-
ponsáveis pela criação da EMERJ, em 
1988. Inaugurados os dois auditórios, 
como homenagem, o do térreo rece-
beu o nome do desembargador Paulo 
Roberto Leite Ventura, e o do 2º andar, 
do desembargador Joaquim Antônio 
Vizeu Penalva Santos. Foram inaugura-
dos, ainda, a Sala Vip, em homenagem 
ao desembargador Luiz Roldão de Frei-
tas Gomes, e o Núcleo de Pesquisa Em-
pírica, em deferência ao desembarga-
dor Felippe Augusto de Miranda Rosa.

Na sequência, o ex-presidente do TJERJ, 
desembargador Sergio Cavalieri Filho, 
fez, em discurso de abertura, retros-
pecto da atuação dos  homenageados 
na história e evolução da escola.

Em seguida, a atual diretora-geral da 
EMERJ, desembargadora Leila Mariano, 

recebeu, das mãos da vereadora Sônia 
Rabello de Castro, a Medalha de Mérito 
Pedro Ernesto, honraria concedida pela 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 
A magistrada falou sobre ações de sua 
gestão, tais como a ampliação do nú-
mero de cursos oferecidos pela escola e 
a criação do PREMERJ, um novo curso 
preparatório para a Prova de Seleção 
da instituição. “A EMERJ se revitalizou 
e o novo prédio vai propiciar, ainda 
mais, o aprimoramento dos projetos 
recentes, como o de novos cursos de 
 pós-graduação lato sensu, a exemplo do 
Curso de Especialização em Direito do 
Consumidor e Responsabilidade Civil”. 

O presidente Manoel Alberto encer-
rou a solenidade, referindo-se à con-
quista da nova sede: “Com esse pas-
so, a EMERJ retomará o seu caminho 
natural”. Falou, ainda, sobre a impor-
tância dos recursos utilizados pela 
escola: “Temos o que há de mais mo-
derno, em termos educacionais. Con-
tamos, por exemplo, com estrutura 
tecnológica de videoconferência, que 
possibilita aos juízes das comarcas 
do interior a participação direta nos 
eventos da escola, como se interagis-
sem presencialmente”, informou.

O presidente do TJERJ, desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos (ao centro); o presidente do TRE-RJ, desembargador 
Luiz Zveiter (à esq.); a diretora-geral da EMERJ, desembargadora Leila Mariano; o secretário de Estado da Casa Civil, Regis Fichtner, 
e a procuradora-geral do Estado, Lucia Léa Guimarães Tavares, participam da solenidade de inauguração da nova sede da EMERJ



Interação n° 446

Qual a importância da inauguração 
desta nova sede da EMERJ? O que 
representa, para a Escola, a volta 
definitiva ao Complexo Judiciário? 
Temos hoje instalações condignas. 
Talvez, nem mesmo na Europa, exis-
tam escolas tão bem aparelhadas. A 
proximidade do Fórum Central facilita 
a realização dos estágios, e favorece 
os professores que são magistrados, 
procuradores, defensores, ou mesmo 
advogados que atuam no Fórum.  
Além disso, a biblioteca do Tribunal fica 
em um prédio próximo, e os alunos 
vão estagiar aqui. Mas as modificações 
não dizem respeito apenas ao prédio. 
Há muitas mudanças na metodologia 
e nas possibilidades de ensino. Em pri-
meiro lugar, ampliamos o número de 
cursos. O Curso de Especialização em 
Direito para a Carreira da Magistratura, 
de natureza preparatória, se constituía 
em 1.900 horas de especialização 
em Direito. Assim, resolvemos incluir 
também matérias de teor humanís-
tico e proporcionar as disciplinas de 
Filosofia, Sociologia, Ciência Política, 
Psicologia Jurídica, Português Jurídico, 
Administração Judiciária, dentre outras. 
Hoje, já se ensina na Escola o que o juiz 
moderno vai precisar em seu dia a dia. 
Só o Direito é pouco para resolver as 
questões tão complexas da pós-moder-
nidade. Quando o próprio Supremo, 
mesmo sem estar expresso na Cons-
tituição, reconhece a possibilidade de 
uma união homoafetiva, é necessária 
a construção de um saber que vá além 
do Direito. O que atualmente é exigido 
de um candidato para que possa 
submeter-se a concurso de ingresso 
na magistratura é a  graduação, o que 
não é mais suficiente. Portanto, não 
ampliamos o número de horas de nos-
so curso: o que se fez foi administrar 
melhor as horas-aula.

O espaço total que a Escola terá 
em sua nova sede será maior do 
que o espaço atual?  Se positivo, 
em razão disso algum novo servi-
ço será oferecido? 
O novo prédio possui uma área de 
mais de 6 mil metros quadrados, 
e a EMERJ ainda manterá os dois 
auditórios no quarto andar da lâmina 
II do Fórum Central. Pretendemos 
abrir turmas de novos cursos de 
Direito Tributário, Constitucional e de 

Processo Penal até janeiro de 2013. 
Paralelamente, disponibilizamos cur-
sos online, criados na própria Escola, 
por nossos funcionários. Também 
gravamos os eventos considerados 
mais importantes e colocamos na 
página da EMERJ. A intenção da 
Escola é democratizar o ensino, levar 
o conhecimento àquele que está, por 
exemplo, no Amazonas. Não produ-
zimos somente para nossos alunos, 
mas também para outros estudan-
tes. Outra novidade são os cadernos 
corporativos, ou blogs coletivos. O 
professor insere material e o aluno, 
após pesquisas, pode completá-lo. É 
um caderno eletrônico compartilha-
do. Nossos monitores e professores 
estão à frente desse projeto. 

A EMERJ oferece, atualmente, 
três cursos de especialização (lato 
sensu): em Processo Civil, em Di-
reito do Consumidor e Responsa-
bilidade Civil, além do seu curso 
original de especialização para a 
carreira da magistratura.  Existe 
previsão de criação de novos cur-
sos em nível de  pós-graduação, 
mestrado ou doutorado?
Foi minha primeira preocupação 
quando cheguei à Escola. Apresentei 
um projeto de mestrado profissional 
na área de Poder Judiciário e Dinâmi-
ca Social. Era aproveitamento de um 
mestrado coordenado por mim na 
Fundação Getulio Vargas sobre Poder 
Judiciário, que, quando criado, teve 
por base um curso de MBA da ESAJ, 
em 2003. O curso foi redesenhado 
por mim e pelo desembargador 
Grandinetti, e levado à análise da 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Não tivemos sucesso. Resolvemos 
não recorrer, mas elaborar novo 
projeto. Almejamos a criação de um 
mestrado, um curso stricto sensu. 
Há dificuldades para aprová-lo, mas 
continuaremos tentando.

Quando ocorreu a ideia de 
transformar o curso regular em 
pós-graduação?
Hoje, o curso é lato sensu. O desem-
bargador Paulo Ventura fez os dese-
nhos e o projeto foi aprovado em sua 
administração, em 2008, pelo Conse-
lho Estadual de Educação (CEE/RJ).

Entrevista: 

“Talvez, nem

mesmo na 
 Europa, existam

escolas tão bem

aparelhadas

quanto a

EMERJ.”

Desembargadora
Leila Mariano

Diretora-geral da EMERJ 

Institucional
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Em certa ocasião, a senhora de-
clarou que o perfil do juiz mudou 
muito na contemporaneidade.  
Quais têm sido as medidas de sua 
administração quanto aos aspec-
tos de capacitação e aperfeiçoa-
mento dos magistrados? 
O curso de formação de novos juízes, 
oferecido logo após a posse, é cons-
tituído de 480 horas, das quais 240 
são em sala de aula e 240 auxiliando 
os juízes, conforme a área para a qual 
foram designados. Na sala de aula, 
não pretendemos ensinar o Direito; o 
magistrado já sabe, estudou. Direcio-
namos os esforços no sentido de pro-
porcionar conhecimentos acerca do 
sistema do Tribunal de Justiça e sobre 
ciências humanísticas. Eles assistem, 
por exemplo, a aulas de Filosofia, 
Direito de Família e Psicanálise, So-
ciologia Jurídica, entre outras. É um 
curso muito atual. Na minha época, 
bastava o Direito. Você via o fato e 
via a lei. Hoje você vê o fato, a lei, e 
tem que analisar de acordo com os 
princípios constitucionais, ou seja, os 
princípios morais que o constituinte 
elegeu como necessários à pacifica-
ção e ao crescimento social.  

Poderia falar um pouco sobre os vín-
culos da EMERJ com a Escuela Judi-
cial de América Latina (EJAL)?  Há 
algum tipo de parceria ou convênio?
A EMERJ é, em princípio, uma das 
sedes da EJAL no Brasil. Ela assume 
diversos eventos que se organizam 
em toda a América Latina. Há uma 
rede de discussão. Infelizmente, ainda 
não estreitamos maiores relações, 
porque o brasileiro não conhece 
muito a América Latina, mas há uma 
série de projetos importantes para 
se conhecer. A EJAL lida muito com 
novas teses do Direito Internacional, 
tais como a Amazônia e o Direito 
Internacional, a ONU como fórum de 
problemas globais, entre outros te-
mas. A omissão de um magistrado no 
Brasil pode levar o país a uma Corte 
Internacional. Nós tivemos, no Rio 
de Janeiro, o retardamento de uma 
citação num caso de responsabilidade 
civil em que uma parturiente morreu 
no hospital e a família demandava 
indenização. Esse processo demorou 
muito na  fase de citação e os pa-

rentes da falecida o levaram à Corte 
Internacional, que condenou o Brasil, 
uma condenação bastante substan-
cial, e determinou que, nas escolas 
de magistratura, seja dado o conhe-
cimento dessas questões aos novos 
juízes. Por isso, nós somos orientados 
a passar essa responsabilidade aos 
alunos da EMERJ.

Como tem sido a atuação da 
EMERJ relacionada aos projetos 
sociais? Que parcerias têm esta-
belecido sob sua gestão?
A EMERJ, em sua nova sede, deu con-
tinuidade ao seu Projeto Mediação 
Escolar, com o objetivo de capacitar 
professores e outros profissionais de 
ensino para atuarem como media-
dores em situações de conflito que 
surjam no ambiente escolar, visando 
à pacificação social e à diminuição 
da judicialização. Trata-se de um pro-
grama de inserção e responsabilidade 
social promovido, desde 2011, a 
partir do incidente ocorrido, em maio 
daquele ano, na Escola Tasso da Sil-
veira, que culminou com a morte de 
12 crianças provocada por ex-aluno, 
vítima de bullying. O curso aconteceu 
de 31 de julho a 9 de agosto, e teve 
como parceiros a ESAJ e o Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos.

Desembargadora, deseja acres-
centar algo?
Sim. Reorganizamos, por exemplo, a 
“carreira” de professor. Elegemos 20 
professores eméritos, aqueles que, 
nos últimos 20 anos, se dedicaram 
à causa da EMERJ. São pessoas que 
possuem publicações e um conceito 
elevado na comunidade jurídica. 
Temos, também, os professores 
titulares, que são os que mantêm 
fidelização à Escola, geralmente com 
maior carga horária, e os professores 
convidados ou visitantes. Por fim, os 
monitores, alunos que se destacaram 
durante o curso de especialização, 
são submetidos a uma capacitação 
em didática e metodologia, avalia-
dos, e atuam lecionando. O curso 
PREMERJ é ministrado por eles. 
Depois de alguns anos, submetendo-
-se a uma banca pública, podem ser 
professores convidados. 

“Na sala de aula, 
não pretendemos 

ensinar o Direi-
to; o magistrado 
já sabe, estudou. 
Direcionamos os 
esforços no senti-
do de proporcio-
nar conhecimen-

tos acerca do 
sistema do Tri-

bunal de Justiça 
e sobre ciências 
humanísticas.”
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Atuação exemplar no 
 pagamento de precatórios
TJERJ se destaca em âmbito nacional, diz CNJ

O  Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é 
um exemplo nacional no  pagamento 

dos precatórios judiciais. A consideração 
foi feita pela então corregedora nacional 
de Justiça do CNJ e ministra do STJ, Eliana 
Calmon, em  solenidade realizada no Palá-
cio da Justiça fluminense. “Quando che-
gamos para fazer a verificação no setor de 
precatórios, encontramos tudo absoluta-
mente em ordem. Por isso, nós estamos, 
hoje, festejando essa conquista, que vai 
permitir pagar quase todos os precatórios 
da fila dos preferenciais. Isso é um avanço 
fantástico, uma vitória para o Tribunal de 
Justiça do Rio”, ressaltou a magistrada. 

Na oportunidade, a ministra  Eliana 
 Calmon participou da assinatura 
de um termo de compromisso, por 
meio do qual o  governo estadual se 
 comprometeu a efetuar o depósito de 
mais R$ 51,8  milhões, em cinco parce-
las mensais,  referentes aos débitos com 
os  precatórios. No documento, o  Poder 
Judiciário do Rio assumiu o compromisso 
de repassar, em rateio, os valores devidos 
pelo Estado ao Tribunal Regional  Federal 
da 2ª Região e ao Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região. O acordo foi 
assinado pela  ministra Eliana Calmon; 
pelo presidente do TJERJ, desembarga-
dor Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; 
pela presidente do TRF da 2ª Região, de-
sembargadora Maria Helena Cisne; pela 
presidente do TRT da 1ª Região, desem-
bargadora Maria de Lourdes  Sallaberry, e 
pela  procuradora-geral do Estado do Rio, 
Lucia Léa Guimarães Tavares.

Para o presidente Manoel Alberto, o  segredo 
do bom desempenho do TJERJ deve-se à 
organização e ao trabalho. Esse tipo de pa-
gamento, numa sala com ar-condicionado e 
cadeiras para os interessados, não existe em 
lugar nenhum do Brasil. Foi uma ideia nossa 
e do CNJ, que eu sempre tive como parcei-
ro. Deu muito certo e, brevemente, vamos 
ampliar a Divisão de Precatórios Judiciais”, 
 anunciou o desembargador. 

O presidente convidou a ministra para 
 conhecer o espaço especial criado para 
atender os beneficiários preferenciais, no 
Fórum Central da Capital, onde traba-
lham dois funcionários do Banco do Brasil 
e oficiais de Justiça, o que agiliza o pa-

gamento dos interessados: “São pessoas 
com mais de 60 anos ou com algum pro-
blema grave de saúde que justificam um 
pagamento antecipado. Pagamos os pre-
catórios de 2001 e vamos chegar aos de 
2010. Eles estavam há alguns anos sem 
serem pagos. Começamos a regularizar 
essa situação no ano passado”, esclareceu 
o magistrado. 

Seguindo a Emenda Constitucional nº. 
62/2009 do CNJ, o TJERJ realizou 10.637 
pagamentos a credores de precatórios ju-
diciais em 2011, incluindo o Estado do Rio 
de Janeiro e os demais entes públicos, to-
talizando o valor de R$ 323.267.831,44. 
De janeiro a maio de 2012, 4.009 credo-
res receberam seus créditos, totalizando o 
valor de R$ 85.739.747,33. A Divisão de 
Precatórios continua processando os pa-
gamentos. Além dos depósitos voluntários, 
o pagamento desse montante foi possível 
também em razão da intimação de 48 mu-
nicípios devedores em 2011, para que pro-
movessem o repasse dos valores devidos. 
Diante da inércia de alguns entes devedo-
res, foram sequestradas as verbas de 16 
Municípios em 2011, e 9, em 2012.

    A ministra Eliana Calmon e o presidente Manoel Alberto assinam o termo de compromisso  
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A ministra do STJ, Eliana Calmon, 
disse que o TJERJ é um exemplo, 
entre os tribunais do Brasil, no pa-
gamento dos precatórios. Em sua 
 opinião, a que se deve esse  destaque?
Em 2011, nós iniciamos o trabalho 
 publicando um aviso, na página prin-
cipal de nosso site,  solicitando aos 
credores com direito à preferência 
que apresentassem requerimento 
junto à Divisão de  Precatórios. Essa 
iniciativa foi de grande importância, 
pois pudemos  constatar que muitos 
não tinham  conhecimento acerca 
da existência desse direito subjetivo 
de natureza constitucional. Assim, 
vários requerimentos foram apresen-
tados desde o início do ano passado. 
Passamos a processá-los, editando 
listagens com os nomes dos credores 
 preferenciais. Também foi promovido 
o pagamento dos precatórios em or-
dem crescente em relação ao Estado 
do Rio de Janeiro. Concomitantemen-
te, intimamos todos os municípios do 
Rio de Janeiro que não haviam efetu-
ado o depósito da parcela constitu-
cional instituída por esse novo regime 
especial de pagamento, previsto pela 
Emenda  Constitucional nº 62/2009. 
Os municípios inadimplentes tiveram 
suas verbas sequestradas, para fins 
de pagamento dos  precatórios. Esse 
conjunto de medidas, em breves li-
nhas, foram determinantes para a boa 
 avaliação do TJERJ.

A atual administração também 
criou uma sala especial para os 
credores especiais. Como funciona 
esse ambiente?
Essa sala, que funciona no quarto 
andar do Fórum Central, é específica 
para o pagamento dos precatórios 
aos credores preferenciais, idosos ou 
portadores de doenças graves. Os cre-
dores comparecem, com data e horário 
fixados nos avisos publicados. Essa 
iniciativa permite um atendimento mais 
rápido, eficaz e adequado.

Como se dá a atuação do Tribunal 
de Justiça na área de precatórios?
Em razão do enorme atraso no pa-

gamento de precatórios, a Emenda 
Constitucional nº 62/2009 possibilitou 
aos entes públicos que pagassem a 
dívida em até 15 anos. Isso significa 
dizer que o ente público está obrigado 
a cada ano, a partir de 2010, a efetuar 
o depósito de uma parcela constitu-
cional. O Tribunal de Justiça recebe 
esses recursos e passa a administrá-los 
com o compromisso de efetuar os pa-
gamentos, observando as preferências 
instituídas pela  Constituição, a ordem 
cronológica, bem como a modalidade 
de pagamento pela qual o ente públi-
co optou. Ou seja, com a emenda, o 
Tribunal passou a receber os recursos, 
a administrar o pagamento, a pro-
mover o sequestro de verba dos entes 
públicos que porventura não  tenham 
efetuado o pagamento da parcela 
devida, dentre outras atribuições. O 
trabalho que vem sendo realizado no 
TJERJ fortalece a crença de que a deci-
são judicial será cumprida.

Como é a gestão dos recursos para  
o pagamentos dos precatórios?
O Estado do Rio de Janeiro, por exem-
plo, efetuou o depósito de cerca de R$ 
201 milhões  no fim do ano passado. 
Nós, orientados pela Diretoria de Pla-
nejamento, aplicamos esses recursos 
em um fundo seguro, sendo que os 
rendimentos se reverterão em benefício 
dos credores. Ao final, teremos um va-
lor maior do que o que foi depositado, 
o que irá permitir o pagamento de um 
número maior de precatórios.  

Que mudanças a atual administra-
ção ainda pretende implementar?
Recentemente, publicamos um ato 
 executivo que prevê a expedição do 
precatório por meio eletrônico. Além 
disso, os precatórios serão expedidos 
individualizadamente, ou seja, será 
 expedido um precatório para cada 
credor. Também foi aprovada pelo Ór-
gão Especial uma resolução que versa 
sobre a reestruturação da Divisão de 
Precatórios. Entendemos que, com 
essas medidas, vamos tornar mais ágil 
a expedição dos precatórios e os futu-
ros pagamentos.

Entrevista: 

Luciana Losada

Juíza auxiliar 
da presidência do TJERJ

“Com a  emenda 
 constitucional 
nº 62/2009, o 
 Tribunal pas-

sou a receber os 
 recursos e a ad-
ministrar os pa-
gamentos.(...) O 

trabalho que vem 
sendo  realizado 

 fortalece a crença 
de que a  decisão 

judicial será 
 cumprida.” 
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Autoridades e especialistas de diver-
sos países estiveram no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro para 
participar do Congresso Mundial sobre 
Justiça, Governança e Legislação para 
Sustentabilidade Ambiental (World Con-
gress on Justice, Governance and Law for 
Environmental Sustainability). Durante o 
evento, realizado no mês de junho em 
paralelo à Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20, foi produzido um documento 
resultante dos debates acerca das ques-
tões ambientais. O objetivo é, cada vez 
mais, aumentar a atuação do Poder Judi-
ciário na preservação do meio ambiente.

A participação do TJERJ como sede do 
Congresso demonstra seu empenho em 
prol do desenvolvimento sustentável. “Nós 
procuramos fazer a nossa parte: já não te-
mos contracheques de papel, eliminamos 
a cultura do desperdício, fazendo econo-
mia de luz, de papel e de água. A cultura 
do desperdício não pode mais prevalecer, 
estamos no limite. Os prédios iniciados na 
minha administração terão teto verde, vi-
dros claros onde for possível, bicicletário e 
sistema de captação de água”, destacou o 
presidente do TJERJ, desembargador Ma-
noel Alberto Rebêlo dos Santos.  

No Congresso, o Plenário do Palácio da 
Justiça recebeu presenças ilustres, como 
o subsecretário-geral da ONU e diretor 
executivo do PNUMA, Achim Steiner; os 
presidentes da Suprema Corte de Justiça 
da Argentina, Ricardo Lorenzetti, e da 
Suprema Corte da Malásia, Tan Sri Arifin 
bin Zakaria; o diretor executivo do Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, Bakary Kante; o ministro da 
Justiça da República da Coreia, Kwon 
Jae-Jin; o presidente do Comitê Interna-

cional do Congresso Mundial e ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Herman Benjamin, e o auditor-geral da 
África do Sul, Terence Nombembe.

Também estiveram presentes e partici-
param das discussões, dentre outros, o 
corregedor-geral da Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, desembargador An-
tônio José Azevedo Pinto; o presidente 
do Conselho Nacional dos Procuradores 
de Justiça (CNPJ) Cláudio Soares Lo-
pes; a diretora executiva do Programa 
Ambiental das Nações Unidas (UNEP), 
Amina Mohamed; o advogado-chefe 
da Unidade de Direito Ambiental e In-
ternacional do Banco Mundial, Charles 
Di Leva; o ministro do STJ, Sidnei Beneti;  
o diretor da FGV Projetos, Cesar Cunha 
Campos, e o desembargador Cláudio 
dell’Orto, que coordenou o evento. 

O evento

O Congresso Mundial sobre Justiça, 
Governança e Legislação para Sus-
tentabilidade Ambiental foi realizado 
entre os dias 17 e 20 de junho.  A 
ministra do Meio Ambiente, Isabella 
Teixeira, representante do Governo 
Federal, foi a responsável pela Aber-
tura do Congresso. 

O subsecretário-geral da ONU e diretor 
executivo do PNUMA, Achim Steiner, 
ministrou a palestra “Sustentabilidade 
ambiental: desafios e oportunidades 
no mundo contemporâneo”, sendo 
seguido pelo ministro do STJ, Herman 
Benjamin, que também abordou o 
tema. Achim Steiner apresentou men-
sagens com premissas do secretário-
-geral da ONU, Ban Ki-moon, e do ex-
-secretário-geral da ONU, Kofi Annan.

No dia 20 de junho, após dois dias de de-
bates em Mangaratiba, litoral fluminense, 
as autoridades e especialistas retornaram 
ao Tribunal.  O presidente do TJERJ, de-
sembargador Manoel Alberto, presidiu a 
sessão final. O magistrado afirmou que, 
por intermédio do Congresso, ele e as de-
mais autoridades e especialistas envolvi-
dos chegaram a conclusões importantes, 
entre as quais a de que existe a possibi-
lidade de progresso sem desrespeito ao 
meio ambiente: “Temos condições de 
manter o progresso do mundo, sem pre-
cisar destruí-lo”, disse.

O secretário-geral do Congresso, mi-
nistro Herman Benjamin, apresentou 
o resultado final das discussões, anun-
ciando a adoção da declaração final, 
no que foi seguido pelos presidentes 
do TJERJ e da Suprema Corte da Ma-
lásia, Tan Sri bin Zakaria. Na oportu-
nidade, o ministro elogiou a estrutura 
do TJERJ. “Não há, no mundo, melhor 
local que o TJ do Rio de Janeiro, dadas 
as suas instalações físicas e seus recur-
sos humanos, para realizar qualquer 
evento judicial internacional de grande 
porte”, afirmou. 

Em seguida, o ministro declarou 
 adotada a declaração Rio+20 do 
Congresso Mundial sobre Justiça, Go-
vernança e Legislação para a Susten-
tabilidade Ambiental, no que foi se-
guido pelos presidentes do TJERJ e da 
Suprema Corte da Malásia, Tan Sri Bin 
Zakaria, que a declarou adotada por 
unanimidade. Depois da aprovação, 
o documento foi encaminhado aos 
chefes de Estado reunidos na Rio+20, 
com o objetivo principal de ampliar a 
atuação preventiva do Poder Judiciário 
na preservação ambiental. 

Justiça e Sustentabilidade
TJERJ sedia Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e  Legislação 
para Sustentabilidade Ambiental, evidenciando a  preocupação do  Poder 
Judiciário fluminense com o meio ambiente
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Juiz
Gilberto  
Abdelhay Junior

Quando prestou vestibular, o juiz 
Gilberto Abdelhay Junior tinha uma 
prioridade: investir na área de Ciências 
Econômicas. Foi, inclusive, com esse 
objetivo, que resolveu cursar, também, 
a faculdade de Direito. “Acreditava que 
seria um suporte importante para a 
atuação em Economia”, conta. Ao longo 
dos anos, no entanto, tudo mudou na 
vida do futuro magistrado, que acabou 
seduzido pelas Ciências Jurídicas. 
Atualmente, Gilberto Abdelhay atua 
como juiz auxiliar da presidência do 
TJERJ. Em entrevista exclusiva à revista 
Interação, o magistrado relembra sua 
infância, suas experiências profissionais. 

O senhor nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Poderia 
falar sobre sua infância e sobre a importância do seu nú-
cleo  familiar para a sua formação?
Sou carioca. Quando ainda era pequeno, meus pais se 
mudaram para uma casa em Jacarepaguá. Sou o mais velho 
de quatro irmãos. Tive uma infância bastante feliz e saudável, 
cercado de outras crianças e de uma estrutura de lazer em casa, 
com piscina, jardim, cachorro. A importância da minha família 
em minha formação é de 100%. Meus pais, que são casados até 
hoje, sempre cobravam dos filhos empenho nos estudos. Eles 
sempre foram meu exemplo. Tanto, que tento educar minhas 
filhas da mesma forma: com carinho e ensinamentos sobre 
ética, respeito pelo trabalho e pelas pessoas. 

Antes de prestar concurso para a magistratura, o senhor 
atuou na área econômica. Como foi a escolha?
Costumo dizer que virei advogado por obra do destino. 
Minha prioridade era a área de Ciências Econômicas. Comecei 
a cursar, simultaneamente, Economia na UFRJ e Direito na 
Universidade Candido Mendes. No 5º período de Economia, 
iniciei estágio na Arthur Andersen, que na época era uma 
empresa de auditoria e consultoria tributária. Trabalhei nessa 
empresa durante 1 ano e 3 meses. Só saí porque fui morar, 
durante 1 ano, na França, com minha família. 

O que essa experiência lhe trouxe?
Foi uma experiência bastante enriquecedora. Sempre sonhei 
com a Europa. Quando minha mãe falou que íamos para a 
França, tranquei as duas faculdades e larguei o emprego. Eu 
tinha 21 anos e costumo dizer que foi a melhor coisa que fiz 
na vida. Durante esse tempo passado em Paris, fiz um curso 
de Língua e Civilização Francesa na Universidade de Sorbonne, 
onde aprendi francês e, ao mesmo tempo, aspectos da história 
do país ligados à arquitetura, literatura, música... 

Perfil
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Quando o senhor optou definitivamente pelo Direito?
Ao final das duas faculdades, senti a necessidade de atuar na área de Eco-
nomia. O Citibank me propôs um emprego na área de vendas externas, 
mas foi uma experiência ruim, exigia menos do aspecto intelectual que do 
comercial. À época, eu tinha um amigo, da faculdade de Direito, que me 
incentivou a fazer a prova para ingresso na EMERJ. Passei e iniciei o curso 
em 1995. Desde então, fui me encantando, definitivamente, pelo Direito. 
Hoje, me sinto plenamente realizado no exercício da magistratura.

Mas, antes da magistratura, o senhor prestou concurso e foi apro-
vado para o cargo de promotor de Justiça. Como foi sua  atuação 
nessa área?
Em 1997, tomei posse no Ministério Público. Eu gostei muito de ser pro-
motor de Justiça. A exemplo do Poder Judiciário, o MP é uma instituição 
muito organizada e que valoriza seus profissionais. Trabalhei pouco mais 
de 1 ano como promotor. Nesse período, atuei na 31ª Vara Criminal da 
Capital, nas Varas de Família e Criminal de Madureira, e ainda em Itabo-
raí, Bangu e São Fidélis. 

Como ocorreu seu ingresso na magistratura?
Apesar de estar satisfeito com o Ministério Público e me sentir realizado 
na função de promotor, continuei me inscrevendo em concursos, pois 
sempre tive como objetivo a magistratura. Prestei concurso em 1998 e 
obtive a aprovação. Esse foi o momento em que tive que decidir por qual 
caminho seguir. Hoje, quando olho para trás, fico satisfeito, pois sei que 
fiz a opção correta.

Em 2001, o senhor veio a ser o primeiro juiz dirigente do então 
recém-criado 8º Núcleo Regional da Corregedoria. Qual o aprendi-
zado obtido em sua primeira administração no Poder Judiciário?
Na época, existiam seis NUR e a Administração estava com uma política 
de criar novos núcleos. O desembargador Paulo Gomes era o corregedor 
e me perguntou se eu gostaria de dirigir o NUR de Itaguaí. Esse núcleo 
foi formado com uma parte do 4º e do 5º NUR. Para a região da Costa 
Verde, a inauguração do 8º NUR foi muito positiva. De fato, foi minha 
primeira experiência administrativa no Tribunal. O 8º NUR me deu a 
oportunidade de conhecer melhor a estrutura da Justiça fluminense.

Posteriormente, o senhor foi promovido a juiz de entrância espe-
cial, atuando no Tribunal do Júri da comarca de Volta Redonda. 
Poderia falar sobre esse período?
Estava num momento da vida em que precisava tomar uma decisão, e 
assim optei por evoluir na carreira. Surgiu uma oportunidade de pro-
moção para Volta Redonda, da qual decidi participar, e fui promovido. 
Nessa época, 2004, nasceu minha primeira filha, Helena. Eu ficava 
longe da minha esposa e da minha filha durante a semana, o que foi 
bastante difícil. Fui para Volta Redonda, mas minha vida estava toda 
estruturada no Rio. Então, surgiu a oportunidade de uma remoção 
para Nova Iguaçu. 

O senhor trabalhou como juiz na 3ª Vara Cível de Nova Iguaçu 
e, por um breve período, foi juiz dirigente do 4º NUR. De que lhe 
valeram essas experiências?
Cheguei a Nova Iguaçu em 2005 e fiquei por 2 anos. Em 2007, me tor-
nei juiz dirigente do 4º NUR, a convite do desembargador Luiz Zveiter, 
então corregedor-geral da Justiça. Mas foi um período curto, pois o 
próprio desembargador Zveiter precisava de um juiz auxiliar para atuar 
 administrativamente na área extrajudicial. Como eu já havia prestado um 

Para mim, o Gilberto é o melhor 
juiz da minha geração e, sem 
 qualquer  favor, um dos grandes 
juízes do  Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro. Passamos juntos no 
concurso de 1998 e tive o prazer de 
trabalhar com ele na Corregedoria 
Geral da Justiça, na administração 
do desembargador Luiz Zveiter. Por 
isso, me sinto  bastante à vontade 
para expressar minha  admiração por 
seu trabalho. Gilberto é um juiz de 
caráter, de opiniões claras e posições 
firmes, às vezes  incompreendidas, 
circunstância própria do exercício das 
funções de magistrado. Consegue 
reunir as qualidades de um juiz sério 
e competente, com um coração 
humano e justo. Sua atuação como 
administrador é somente equiparável 
à qualidade de suas decisões 
judiciais. É um orgulho tê-lo como 
colega e amigo.

Juiz Arthur Eduardo 
Magalhães Ferreira
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concurso de admissão nas atividades notariais e registrais do Estado 
e sido aprovado, o desembargador me convidou para a função. As-
sim, fui trabalhar na Corregedoria. 

Na Corregedoria, o senhor trabalhou de 2007 a 2009. Poderia 
falar um pouco sobre esse período?
O desembargador Luiz Zveiter tem um ritmo intenso de trabalho. 
Foi uma experiência gratificante, pois muita coisa foi realizada. A 
experiência administrativa que obtive no NUR foi aprimorada du-
rante aquele período. Na época, fiquei focado na área extrajudicial, 
o que para mim representou um desafio. Algumas sementes impor-
tantes foram plantadas: as decisões administrativas passaram a ser 
registradas; a atividade fiscalizatória foi intensa; editamos algumas 
normas, como a questão da prestação de contas, essencial para 
dar  transparência na sucessão dos cartórios  extrajudiciais. Fizemos, 
 ainda, o mapeamento das serventias extrajudiciais. Enfim, o enfo-
que sempre foi fazer o melhor. 

Em seguida, o senhor foi nomeado juiz auxiliar da presidência, 
no biênio de 2009/2010. Comparando com a experiência ante-
rior, poderia resumir sua atuação?
A presidência tem uma dimensão diferente da Corregedoria. É 
mais exposta, já que o presidente representa a instituição exter-
namente, inclusive ao negociar com o governador e a Assembleia 
Legislativa estadual assuntos de interesse do Tribunal. Além disso, 
permite realizar algumas coisas que, na Corregedoria, não são 
possíveis. Como exemplo, cito o estudo de reestruturação dos re-
gistros civis de pessoas naturais da Capital. Para a realização desse 
estudo era necessário um historiador, um arquiteto especializado, 
profissionais de que a Corregedoria não dispunha. Na presidência, 
foi muito mais fácil, pois pude contar com a estrutura da DGCON 
[Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento]. A partir disso, ela-
boramos, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça, um 
projeto de lei, que, posteriormente, foi enviado à ALERJ e, aprova-
do, propiciou essa reestruturação. 

Na gestão atual, do desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, o senhor foi mantido no cargo de juiz auxiliar. Como tem 
sido essa nova experiência?
Tem sido bastante enriquecedora. O presidente Manoel Alberto come-
çou e deve concluir obras de foros importantes no interior, tais comos 
Angra dos Reis, Alcântara, Nilópolis e Mesquita. Ele também enfrentou 
negociações difíceis no campo financeiro, como a celebração do con-
trato de administração de depósitos judiciais com o Banco do Brasil e 
a definição da nova instituição prestadora de serviços de arrecadação, 
pagamento de servidores e fornecedores para o Tribunal. Está sendo 
um novo aprendizado. Em cada situação, aprende-se a lidar conforme 
as características do gestor. Atualmente, meu trabalho está focado em 
5 áreas: Gestão de Conhecimento, Gestão Institucional, Gestão Finan-
ceira, Controle Interno e Prestação Jurisdicional. 

O senhor tem 14 anos como magistrado. Qual a maior dificulda-
de que o senhor encontra no exercício da magistratura?
A maior dificuldade da magistratura, em minha opinião, é conciliar 
quantidade e qualidade. Vivemos, desde a Constituição de 1988, um 
período de grande aumento da demanda do Poder Judiciário, o que 
traz ao juiz moderno um desafio: ter uma alta produtividade e, ao 
mesmo tempo, conservar a qualidade da prestação jurisdicional. 

“A maior 
dificuldade da 

magistratura, em 
minha opinião, 

é conciliar 
quantidade e 
qualidade.”

 

“Entendo que 
o juiz moderno  

deva ser um 
gestor (...). A 
demanda da 

sociedade 
atual é por um 

magistrado mais 
participativo, mas 

que não perca a 
isenção.”
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Em sua opinião, o que o juiz moderno precisa para realizar seu 
trabalho de maneira adequada e satisfatória?
Entendo que o juiz moderno deva ser um gestor. Não basta ler os pro-
cessos e proferir uma decisão; o juiz precisa estar perto do cartório, ad-
ministrar os servidores, acompanhar as estatísticas, verificar se a decisão 
produziu o resultado esperado. No caso do juiz do interior, é necessária 
ainda uma interação com outros Poderes, já que o trabalho depende da 
estrutura que a cidade oferece para dar efetividade às decisões judiciais. 
Por exemplo, na área da Infância e Juventude, são necessárias políticas 
municipais de apoio, profissionalização e acolhimento de menores. É 
uma figura diferente da que se idealiza na faculdade, a daquele juiz 
equidistante das partes, que não se envolve em problemas sociais. A  
demanda da sociedade atual é por um magistrado mais participativo, 
mas que não perca a isenção.  

Como o senhor vê o futuro do Poder Judiciário?
Vivemos um momento de considerável aumento da demanda do Po-
der Judiciário, decorrente de diversos fatores, como, por exemplo, dos 
direitos concedidos pela Constituição de 1988, da conscientização da 
população e do acesso facilitado à Justiça.  Mas a verdade é que os re-
cursos materiais não acompanham esse acréscimo de demanda, o que 
pode acabar gerando um colapso. Algumas soluções já estão sendo 
discutidas, como o processo eletrônico - uso da tecnologia para melho-
rar a prestação jurisdicional -; a conciliação e a mediação; a criação de 
uma estrutura maior para o gabinete dos magistrados, para que eles 
consigam aumentar a produtividade. Ainda assim, vejo a necessidade de 
se repensar o Poder Judiciário em sua parte legislativa, por exemplo, no 
volume de recursos permitidos, no trâmite dos processos. Espero que, no 
futuro, possamos atender cada vez melhor à população. Estamos aqui 
para  trabalhar para a sociedade.

Um dos objetivos da coluna Perfil é o de que os magistrados 
 partilhem informações de outros aspectos de sua experiência, que 
não a profissional. Por isso, gostaríamos de saber se o senhor tem 
algum hobby, pratica algum esporte ou atividade semelhante...
Em meu tempo livre, priorizo estar com minha família. Quanto a espor-
te, pratico natação. Nadar me faz bem, é um momento meu. Também 
gosto muito de viajar, seja para perto ou longe, conhecer cidades novas, 
visitar museus, igrejas, e provar a comida local.

Livro: Os pilares da terra, de Ken Follett, 
e O tempo e o vento, de Érico Veríssimo.

Filme: Guerra e paz (1956)   
e Ben-Hur (1959).

Música: U2, Skank, Barão Vermelho  
e música clássica, especialmente Tchaikovsky. 

Esporte: Natação e vôlei.

Considero o Dr. Gilberto de  Mello 
Nogueira Abdelhay Junior um dos 
principais magistrados deste Estado, 
sobretudo por sua liderança e 
capacidade  administrativa, além de 
destacado conhecimento jurídico, 
qualidades que vêm contribuindo 
para o desenvolvimento do 
TJERJ,colocando-o entre os 
principais do país.

Juiz Carlos Eduardo Lucas 
de  Magalhães Costa

Ping-Pong Cultural 
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A entrega, em 27 de junho deste 
ano, ao presidente do Senado 

Federal, senador José Sarney, do an-
teprojeto de Reforma do Código Pe-
nal se afigura fato auspicioso para os 
profissionais que atuam na esfera do 
Direito Penal, porque há, concreta-
mente, enorme possibilidade de que 
o trabalho da Comissão de Juristas 
instituída por aquela Casa Legisla-
tiva e que já se transformou no PLS 
236/2012 e está, neste momento, 
sendo debatido por Comissão Espe-
cial de Senadores e sob a relatoria 
do eminente senador Pedro Taques, 
com vistas à votação preliminar agen-
dada para o próximo dia 4 de outu-
bro, venha a ser aprovado. Fala-se em 
auspício, bom que se esclareça, não 
pelo conteúdo do trabalho em si, por-
quanto seria pretensão imaginar que 
as propostas são as melhores e mais 
perfeitas para o país em matéria pe-
nal, mas sim por permitir ao Congres-
so Nacional, efetivamente, discutir 
matérias polêmicas e que necessitam 
do debate, a exemplo da descriminali-

zação do uso de drogas, a ampliação 
dos casos permitidos de aborto, a cri-
minalização do enriquecimento ilícito, 
do bullying, etc.

Muitas são as alterações propostas, 
com destaque para a afirmação do Có-
digo Penal como centro da ordem ju-
rídica desse ramo do Direito, revogan-
do-se, expressamente, mais de uma 
centena de leis especiais nas respecti-
vas partes definidoras de tipos penais, 
trazendo-os, quando não revogados, 
para a parte especial do Código.

Todavia, nesta edição da revista Inte-
ração, pretende-se uma rápida abor-
dagem sobre aquela personagem de 
maior importância quando do come-
timento de uma infração penal: a ví-
tima, particularmente a pessoa física 
atingida pelo ato criminoso e o trata-
mento do tema constante no projeto.

Com efeito, por décadas os Códigos 
de Processo Penal e Penal perceberam 
a vítima, na ação penal, como autor 
legitimado da mesma, a exemplo das 

Um novo olhar sobre as vítimas de crime
hipóteses de deflagração da ação ex-
clusivamente mediante queixa; como 
agente condicionador, quando exigi-
da a representação para a ação penal; 
como agente controlador da acusação 
diante da inércia do órgão do Ministé-
rio Público, autorizado a propor ação 
penal privada subsidiária da pública; e 
como agente colaborador da acusa-
ção quando lhe interessar a atuação 
na condição de assistente do órgão 
acusador.  Por fim, evidente e lógica 
a identificação da vítima como sujeito 
da  reparação do dano2. 

1   O presente estudo é a primeira abor-
dagem pontual sobre o resultado do tra-
balho da Comissão de Juristas instituída 
pelo Senado Federal para elaboração de 
Anteprojeto do Novo Código Penal e que já 
se encontra materializado no PLS 236/2012.

2   BARROS, Flávia de Magalhães. “Direito 
das Vítimas e sua Participação no Processo 
Penal: A análise do PLS 156/2009 a partir 
de uma interpretação constitucional” in 
O Novo Processo Penal à Luz da Constitu-
ição: (Análise Crítica do Projeto de Lei nº 
156/2009, do Senado  Federal/Jacinto Nel-
son de Miranda Coutinho, Luis Gustavo 
Grandinetti Castanho de Carvalho, organi-
zadores. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, 
p. 323.
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No entanto, afora tais posições de 
essência procedimental e pro-

cessual, certo é que, no direito mate-
rial, a vítima do crime nem sempre re-
cebeu tratamento adequado. Veja-se, 
sobre isso, que o atual artigo 59 do 
Código Penal faz referência àquele(a) 
que sofreu a ofensa, tão só para efei-
to de, eventualmente, mitigar a pena-
-base em favor do agente3. 

Com o advento da Constituição da 
República de 1988, mais afronto-
sa se viu a posição ou tratamento 
dado às vítimas de crimes, em par-
ticular quando em comparação com 
os diversos direitos assegurados aos 
presos, condenados e/ou apenados, 
todos definidos como direitos e ga-
rantias fundamentais4. 

Ao revés, limitou-se o constituinte a 
expressar, em favor das vítimas, e isso 
apenas como disposição constitucional 
geral, a possibilidade de assistência aos 
herdeiros e dependentes de pessoas viti-
madas por crime doloso, e o que é mais 
lamentável, quando aqueles forem re-
conhecidos como carentes5.  Aliás, refe-
rida lei jamais foi aprovada, registre-se.

Pois bem, esse lamentável quadro 
vem se modificando.  As leis nºs 
9.807/996  e 11.340/20067  são bons 
exemplos, notadamente porque as-
seguram, dentre outros direitos, 
apoio e assistência social, médica e 
psicológica e ajuda financeira a víti-
mas de crimes, bem como a obriga-
ção do poder público de desenvolver 
políticas que visem garantir os direi-

tos humanos das mulheres, no âmbi-
to das relações domésticas. 

Não é só. Recentemente, o Código 
de Processo Penal foi alterado com a 
introdução, pela Lei nº 11.690/2008, 
de dispositivos que demonstram 
maior respeito e consideração para 
com os ofendidos por práticas crimi-
nosas8 , com destaque para a possibi-
lidade de o juiz encaminhar o ofendi-
do para atendimento multidisciplinar, 
especialmente nas áreas psicossocial, 
de assistência jurídica e de saúde, a 
expensas do ofensor ou do Estado.

Merece especial registro que a lei nº 
12.403/2011, dispondo sobre as me-
didas cautelares, assegura importante 
participação da vítima na fiscalização 

3   Código Penal - Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa 
de liberdade; IV - a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (grifo não é do original).

4    V.g. Artigo 5º, incisos XLVIII, XLIX, L, LXIII, LXIV e LXXV da Constituição do Brasil.

5   Artigo 245 da Constituição do Brasil: “A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes 
de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”.

6   Programa de Proteção à Testemunha: “Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especial de proteção a vítimas e a testemunhas 
ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal”.

7   Lei Maria da Penha - Violência doméstica e familiar contra a mulher: “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interameri-
cana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 
Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”.

8   Código de Processo Penal - Artigo 201 - Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou pre-
suma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. (...) § 5º - Se o juiz entender necessário poderá encaminhar o ofendido 
para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado. (...)
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9   Código de Processo Penal - Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 4º - No caso de descumpri-
mento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante poderá substituir 
a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). 

10   PLS 236/2012 - Artigo 75. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos motivos e fins, aos meios e modo de execução, às circunstâncias e consequências do crime, 
bem como à contribuição da vítima para o fato, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (...).   

11   PLS 236/2012 - Artigo 75, § 1º - Na análise das consequências do crime, o juiz observará especialmente os danos suportados pela vítima e seus familiares, se 
previsíveis. 

12   PLS 236/2012 - Artigo 76. Na hipótese de homicídio doloso ou culposo ou de outro crime que afete a vida, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará 
alimentos aos dependentes da vítima, na forma da lei civil.

13   PLS 236/2012 - Artigo 88. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de 
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (...) § 1º - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do fato, 
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do concurso formal de crimes. § 2º - Aplicam-se 
cumulativamente as penas dos crimes dolosos que afetem a vida, bem como as do estupro.

14   A Chacina de Vigário Geral ocorreu no dia 29 de agosto de 1993, na favela existente no chamado Parque Proletário de Vigário Geral, vizinho do bairro de 
mesmo nome. Na ocasião, 21 (vinte e uma) pessoas, todas moradoras da comunidade e sem qualquer relação com o tráfico de entorpecentes, comandado, 
naquele local, à época, pelo traficante Flávio “Negão”, foram bárbara e covardemente assassinadas por policiais militares, ex-militares e policiais civis, havendo 
indicação de que 36 (trinta e seis) pessoas foram as responsáveis pelo fato que ganhou repercussão internacional. O primeiro réu julgado pelo II Tribunal do Júri 
da Comarca da Capital foi o Policial Militar Paulo Roberto Alvarenga, sendo condenado por todos os homicídios à pena de 449 (quatrocentos e quarenta e nove) 
anos de prisão. Todavia, a impetração de habeas corpus em seu favor no Supremo Tribunal Federal (HC nº 77.786-9/RJ), além de decidir pela revogação da Súmula 
Nº 605 daquele Tribunal (“Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida”), que não permitia a continuidade delitiva para os crimes dolosos contra 
a vida, o que foi mais drástico, determinou que o então Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Doutor José Geraldo Antônio, proferisse nova sentença no referente 
à apenação, considerando a hipótese crime continuado, restando o réu/paciente condenado a apenas 57 (cinquenta e sete) anos, resultado da multiplicação por 
três da pena imposta por cada homicídio consumado - 19 (dezenove) anos.

das obrigações impostas pelo juiz para 
permitir que o acusado se livre solto9. 

Em sendo assim, não poderia o an-
teprojeto deixar de avançar na ma-
téria, omitindo-se no enfrentamento 
da sensível questão posta.  Por isso, 
é animador que se constate que a 
Comissão propôs profunda altera-
ção para o atual artigo 59, que dis-
põe sobre as circunstâncias judiciais 
para efeito de fixação da pena-base, 
transformando o atual julgamento do 
autor do crime, no ponto, em julga-
mento do fato criminoso10  para, ao 

depois, determinar ao juiz que anali-
se, expressamente, as consequências 
do crime, observando os danos su-
portados pela vítima e seus familia-
res11 .  Em seguida, propõe-se efetiva 
fixação de alimentos na hipótese de 
homicídio doloso ou culposo, ou de 
outro crime que afete a vida12.

Poder-se-ia, aqui, indicar como essa nova 
ótica respeitadora das vítimas de crimes 
foi observada em diversos dispositivos no 
anteprojeto apresentado pela Comissão 
de Juristas. No entanto, respeitando o 
espaço concedido pelos editores desta 

revista, indica-se, como outro exemplo, 
o fim da aceitação da continuidade deli-
tiva para os crimes dolosos que afetem a 
vida13,  bem como os de estupro.

Com isso, impede-se que acusados 
de chacinas como a de Vigário Geral, 
em que 21 (vinte e uma) pessoas fo-
ram covardemente assassinadas, caso 
condenados por todos os homicídios 
imputados, não venham a sofrer san-
ção correspondente a, tão só e no 
máximo, três homicídios, como se a 
vida humana fosse um nada ou quase 
nada diante da lei penal14. 
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Os aspectos, avanços e retrocessos do 
novo Código Florestal (Lei Federal nº 

12.651, de 25 de maio de 2012) foram de-
batidos em evento paralelo à Rio+20, rea-
lizado no plenário do TJERJ. O “Seminário 
Novo Código Florestal” - organizado pelo 
ministro do STJ, Antonio Herman Benjamin, 
em conjunto com o Tribunal de Justiça do 
Rio e várias entidades, a exemplo da EMERJ, 
AMAERJ, AMB e AJUFE, entre outras - foi 
aberto pela desembargadora Leila Mariano, 
diretora-geral da EMERJ, que na ocasião 
representou o presidente do Tribunal, de-
sembargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos. Compuseram, ainda, a mesa inicial, 
os desembargadores Nelson Calandra, pre-
sidente da AMB, e Cláudio dell'Orto, presi-
dente da AMAERJ, além do presidente do 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 
e procurador-geral de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, Cláudio Lopes.

O primeiro painel, presidido pela desem-
bargadora do TJERJ Maria Collares Concei-
ção, apresentou a exposição do ministro 
Herman Benjamin, “precursor do tema no 
Brasil e um dos expoentes do Direito Am-
biental no mundo”. Sob o tema "Herme-
nêutica do Código Florestal", o ministro do 
STJ afirmou que o seminário era pioneiro 
sobre a questão, pois consistia “no primei-
ro grande debate sobre este novo código, 
que, nos próximos 50 anos, será muito dis-
cutido no âmbito do Poder Judiciário bra-

sileiro”.  Benjamin lamentou o fato 

de a nova lei haver promovido um retro-
cesso na legislação ambiental, o que seria 
inconstitucional, já que contraria o dispos-
to no art. 225 da Constituição Federal.

No entanto, o magistrado elogiou a Medi-
da Provisória (MP) nº 571, de 25 de maio 
de 2012, sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff, que trouxe para a legislação brasi-
leira a noção de isonomia social: “A MP criou 
uma política diferenciada para a agricultura 
familiar, fazendo com que os pequenos agri-
cultores, de um a dois módulos e de dois 
a quatro módulos, sejam beneficiados por 
políticas específicas. Não se pode tratar de 
forma igual os desiguais. O novo código 
corrige isso, inclusive com relação ao passi-
vo ambiental”, declarou. O palestrante fez 
menção, ainda, ao trabalho visionário do 
magistrado do TJ do Rio, Osny Duarte Pe-
reira, relator do Código Florestal de 1965, 
que inovou ao introduzir conceitos como o 
de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 
o de Reserva Legal. Benjamin encerrou sua 
participação esclarecendo que, “a rigor, ao 
contrário do que muitos pensam, as flo-
restas brasileiras não são protegidas pelo 
Código Florestal. Elas são protegidas pela 
Constituição Federal, e, nós, juízes, somos, 
antes de mais nada, fiscais da Constituição”.

Vetos da presidente 
Dilma Rousseff foram 
necessários

O segundo bloco do evento, “A Medida 
Provisória do Novo Código Florestal”, teve 
como presidente a advogada e professora 

da PUC/SP, Erika Bechara. Ela apresentou 
o presidente da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural (CAPADR) da Câmara, 
deputado federal Elvino Bohn Gass (PT/
RS), o qual falou sobre os bastidores das 
votações que deram origem ao novo có-
digo. O parlamentar denunciou as anistias 
generalizadas, promovidas pela bancada 
ruralista, que, segundo a própria imprensa 
brasileira, é majoritária no Congresso Na-
cional. Por esse motivo, defendeu os vetos 
à nova lei - relacionados, principalmente, 
aos rios desprovidos de proteção -, assina-
dos pela presidente da República.

O terceiro painel teve como tema a "Evolu-
ção Histórica, Política e Científica da Legisla-
ção Florestal". A presidência do bloco coube 
ao advogado e assessor de Políticas Públicas 
do Instituto de Pesquisa Ambiental da Ama-
zônia (IPAM), André Lima. Participaram, ain-
da, da mesa, o professor da USP, José Eli da 
Veiga; a procuradora do Estado do Paraná, 
Márcia Diegues Leuzinger, e o professor de 
Direito Ambiental da Universidade Católica 
de Santos, Vladimir Garcia Magalhães. Em 
linhas gerais, os palestrantes protestaram 
de forma veemente contra o texto do novo 
Código Florestal; denunciaram que não há 
fundamentos científicos na nova lei e que 
o plano de manejo florestal não é sustentá-
vel; lembraram que, além da função social, 
prevista na Constituição, a propriedade ru-
ral possui, também, função ecológica, nos 
termos da legislação ambiental brasileira, e 
alertaram para o fato de que, se o retrocesso 
legislativo for mantido, o Brasil descumprirá 
acordos internacionais, como a Convenção 

sobre a Biodiversidade Biológica.

Tribunal de Justiça debate  
novo Código Florestal
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Novo código poderá ser 
objeto de uma ADIN

No quarto bloco, presidido pelo advogado e 
representante da OAB/RJ, Flávio  Ahmed, au-
toridades e especialistas trataram dos aspectos 
complexos do novo código. O primeiro expo-
sitor, promotor de Justiça do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, José Eduardo Ismael 
Lutti, apontou os reflexos negativos da nova lei, 
sobretudo com relação às Zonas Úmidas (nas-
centes e cursos d’águas intermitentes). 

Já o procurador do Estado do Mato Grosso, 
Patrick Ayala, falou sobre a inconstituciona-
lidade do novo código e sobre o Princípio da 
Proibição de Retrocesso Ambiental, previsto no 
art. 225 da Constituição: “O Código Florestal 
como  conhecíamos foi revogado, expressa-
mente, pela nova lei, que poderá, sem dúvida, 
ser objeto de uma ADIN [Ação Declaratória 
de Inconstitucionalidade], a ser proposta pelo 

procurador-geral da República ou, na falta 
deste, pelo Conselho Federal da OAB, junto 
ao Supremo Tribunal Federal. Se isso vier a 
ocorrer, teremos um vácuo legislativo, pois não 
acredito que haverá espaço no Parlamento 
brasileiro para a proposição de uma legislação 
que reconstitua os mesmos níveis de proteção 
ambiental constantes do Código Florestal revo-
gado”, disse Ayala. Por sua vez, a procuradora 
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
Silvia Cappelli, ressaltou que, com a nova lei, 
a competência dos órgãos ambientalistas foi 
misturada: “A partir de agora, órgãos estaduais 
terão mais poder fiscalizatório do que órgãos 
federais, como o CONAMA [Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente], que definitivamente foi 
esvaziado. O futuro cenário não é nada anima-
dor”, advertiu a procuradora. 

Presidido pela desembargadora Leila Ma-
riano, o quinto e último painel debateu o 
Código Florestal na visão da magistratura. 
Segundo o desembargador Elton Leme, 

que resumiu a jurisprudência dominante 
do TJERJ sobre a matéria, "desde o falecido 
Código de 1965, vivemos um retrocesso 
na questão ambiental. Estamos aqui, mais 
uma vez, para discutir o futuro da legislação 
do meio ambiente, relembrar e tentar corri-
gir os erros do passado". A desembargado-
ra do TRF da 3ª Região, Consuelo Yoshida, e 
o desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, Eladio Lecey, 
também participaram das discussões.

Ao final do seminário, a diretora-geral da 
EMERJ declarou à revista Interação: “O 
saldo deste evento foi bastante positivo. 
O Tribunal de Justiça do Rio, de forma 
pioneira, deu uma relevante contribuição 
para a sociedade, abrigando, organizando 
e enriquecendo os debates em torno das 
questões ambientais, pois, a partir dessas 
discussões, a entrega da prestação juris-
dicional sobre o tema será aperfeiçoada e 
agilizada”, declarou a desembargadora.

O Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro realizou, no plenário do Palácio 
da Justiça, o Colóquio Judicial Rio+20 
de Direito Ambiental - mais um evento 
paralelo à Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20). O colóquio, que foi promovido 
por diversas entidades, como: STJ, AMB, 
AMAERJ, AJUFE, EMERJ e OAB/RJ, entre 
outras, reuniu juristas, professores e es-
pecialistas em Direito Ambiental de diver-
sos países; desembargadores, procurado-
res e representantes de ONGs ligadas à 
Organização dos Estados Americanos e à 
Organização das Nações Unidas, os quais 
apresentaram, em diversos painéis, seus 
trabalhos, pesquisas e experiências nos 
respectivos campos e áreas de atuação.

O presidente da AMB e desembargador 
do TJSP, Henrique Calandra; o presiden-
te da AMAERJ, desembargador Cláudio 
dell’Orto; a diretora-geral da EMERJ, de-
sembargadora Leila Mariano, e o diretor do 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), Bakary Kante, compu-
seram a mesa de abertura, que foi presidi-
da pelo ministro do STJ Herman Benjamin, 
principal organizador do evento. 

Fazendo uso da palavra, o desem-
bargador Cláudio dell’Orto saudou 
o diretor do PNUMA e falou sobre a 
importância do encontro: “Estamos 
reunidos em prol do meio ambiente, 
e o Dr. Bakary Kante irá, certamen-
te, nos  auxiliar na missão de formar 
 magistrados capazes de solucionar os 
problemas que serão trazidos a salas 
de tribunais como este. Entraremos em 
possíveis conflitos, devido ao embate 
entre uma economia capitalista, funda-
mentada apenas no lucro, e uma eco-
nomia verde, solidária, que possui va-
lores mais nobres”, disse o magistrado.

Bakary Kante, por sua vez, elogiou a 
ideia de reunir especialistas e juristas de 
vários países para discutir as questões 
ecológicas: “O meio ambiente está por 
toda parte. Por isso, estamos reunidos, 
hoje, aqui. É o nosso denominador co-
mum. A iniciativa do PNUMA de ouvir 
desembargadores, juízes, procuradores 
e especialistas se deve ao fato de que 
os senhores não negociam. Os senho-
res analisam e decidem, pois defendem 
a vida sobre a Terra de maneira justa e 
objetiva”, afirmou.

Encerrada a cerimônia de abertura, 
foram apresentados os seguintes pai-
néis: “Direito Ambiental Comparado: 
Passado, Presente e Futuro”; “Tratados 
e Convenções Ambientais: Desafios e 
 Perspectivas”; “Implementação Ambien-
tal e o Papel do Acesso à Informação 
e Participação Pública”; “Implementa-
ção Ambiental: o Papel do Judiciário” e 
“Princípio da Proibição do Retrocesso”. 
Dentre os palestrantes, destacaram-se 
Ben Boer (Sidney University, Austrália); 
Branca Martins da Cruz (Universidade do 
Porto, Portugal); Charles Di Leva (Banco 
Mundial); Eckard Rehbinder (Goethe 
Universität, Frankfurt, Alemanha); John 
Bonine (University of Oregon, EUA); Syed 
Mansoor Ali Shah (Tribunal de Justiça 
de Lahore, Paquistão) e Cletus Springer 
(OEA - Organização dos Estados Ameri-
canos), além dos brasileiros Savio Bitten-
court (presidente da Associação Brasilei-
ra dos Membros do Ministério Público 
de Meio Ambiente – ABRAMPA) e Her-
man Benjamin (STJ). A palestra de encer-
ramento coube a Michel Prieur, profes-
sor emérito da Universidade de Limoges 
(França) e celebrado autor do Princípio 
da Proibição de Retrocesso Ambiental.

Colóquio Judicial Rio+20 de Direito Ambiental
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Em 2012, ano em que se comemo-
ra o centenário de nascimento do 

desembargador Osny Duarte Pereira, 
surge uma preciosa oportunidade de se 
resgatar parte da história de vida desse 
notável patriota, que lutou em prol da 
liberdade, da proteção ambiental e de 
um projeto nacionalista com justiça so-
cial e desenvolvimento econômico.

Nascido em 5 de julho de 1912, na ci-
dade de Itajaí, Estado de Santa Catari-
na, Osny Duarte Pereira bacharelou-se 
em 1933, pela então Faculdade de Di-
reito do Paraná, tendo sido eleito o pri-
meiro presidente do centro acadêmico 
daquela instituição. Ainda na década 
de 1930, atuou como promotor pú-
blico nas comarcas de Antonina e Rio 
Negro, no Paraná, e nas comarcas de 
Laguna e Cruzeiro, no seu estado natal.

Em 1940, foi convidado a assumir, 
na Capital da República, a direção 
da  Revista de Direito, fundada pelo 
 ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Antônio Bento de Faria. Tornou-se tam-
bém articulista do renomado  periódico, 
exercendo, concomitantemente, a ad-
vocacia. Aprovado em concurso pú-
blico para ingresso na magistratura 
do Distrito Federal, foi nomeado, em 
1946, juiz substituto da Justiça do Dis-
trito Federal. Promovido, por antigui-
dade, a juiz de Direito em 1951, veio 
a ser, sucessivamente, titular da 18ª 
Vara Criminal e da 18ª Vara Cível. Em 
1963, foi designado juiz substituto de 
desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado da Guanabara.

Publicou, em 1950, uma obra pioneira 
de Direito Ambiental, que teve grande 
repercussão no país. Nesse livro, intitula-
do Direito Florestal Brasileiro, Osny Duarte 
realiza um estudo de direito comparado; 
da evolução histórica do Direito Ambien-
tal pátrio; da responsabilidade civil e pe-
nal ambiental, e dos órgãos e instituições 
responsáveis pela proteção das florestas. 
Em 1953, foi convidado a integrar, como 
assistente jurídico, a Missão Florestal da 
Organização das Nações Unidas para 
 Alimentação e Agricultura (FAO), que 
 realizava, a pedido do governo, um plano 
de aproveitamento das florestas da Ama-
zônia. Na VIII Exposição Nacional Florestal 
(1958), proferiu a conferência Relações 
dos Problemas Ambientais com a Reforma 
Agrária, na qual denunciou o ritmo acele-
rado de devastação das nossas florestas e 
postulou a  adoção de medidas ambien-
tais protetivas, punitivas e educativas. De-
fendeu ainda a realização de uma reforma 
agrária que pusesse fim aos latifúndios, 
reservando ao Estado a propriedade das 
florestas, a fim de que fosse assegurada 
a  vegetação protetora dos mananciais, do 
clima e da fertilidade da terra, assim como 
a extração criteriosa de madeiras, sendo o 
restante das grandes propriedades rurais 
distribuído entre os camponeses.

O prestígio adquirido como conhece-
dor da legislação, da doutrina e dos 
 problemas ambientais contribuiu para a 
sua designação, pelo ministro da Agricul-
tura, em 1961, para presidir o grupo de 
trabalho encarregado da elaboração do 
anteprojeto de um novo Código Flores-
tal, tendo em vista que o de 1934 ne-

cessitava ser modificado e readaptado, a 
fim de se adequar à legislação vigente e 
à política florestal do  governo. As ativida-
des do grupo resultaram no Projeto de 
Lei nº 4.494/1962, ao qual foi posterior-
mente apresentado um substitutivo, que 
aproveitava parte significativa do texto 
original. Tratava-se do Projeto de Lei nº 
2.874/1965, que, modificado e aprova-
do, converteu-se na Lei nº 4.771, de 15 
de setembro do referido ano, que insti-
tuiu o novo Código Florestal, cuja vigên-
cia perdurou até a sua revogação pela Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Osny Duarte Pereira notabilizou-se, tam-
bém, como respeitado representante de 
um projeto “nacional-desenvolvimentis-
ta” para o Brasil, lecionando Ciência Polí-
tica no Instituto Superior de Estudos Bra-
sileiros (ISEB) e escrevendo artigos e livros 
sobre a referida temática. Foi secretário, 
vice-presidente e, mais tarde, presidente 
da Associação Brasileira de Juristas Demo-
cratas. Exerceu, ainda, o cargo de secretá-
rio para a América Latina da Associação 
Internacional de Juristas Democratas. Par-
ticipou da fundação da Revista de Direito 
Contemporâneo, que veio a secretariar, e 
presidiu associações em defesa de perse-
guidos políticos estrangeiros.

Em virtude da deposição do presidente 
João Goulart, em 1964, e da consequen-
te implantação da ditadura militar no 
Brasil, tornou-se uma das primeiras víti-
mas da repressão, sobretudo por sua ine-
quívoca postura nacionalista,  reformista 
e democrática. Com base no Ato Institu-
cional de 9 de abril do referido ano, teve 

Desembargador
Osny Duarte Pereira:
Uma visão ambiental e nacionalista do Brasil

Fábio dos Santos Teixeira (*)
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os seus direitos políticos cassados por 10 
anos, o que levou o governador do Estado 
da Guanabara a colocá-lo em disponibili-
dade por igual prazo.

Reintegrado à magistratura, foi promo-
vido por antiguidade, em 1979, a 
 desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Aposentou-se, a 
pedido, em 1982. Em depoimento concedi-
do ao Programa de História Oral e Visual do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 
em 2000, o notável magistrado assim sin-
tetizou a sua trajetória no Poder Judiciário: 
“Entrei para o Tribunal de Justiça com a re-
comendação de vários ministros do Supre-
mo Tribunal e saí com o Colar do Mérito 
 Judiciário, por serviços  prestados”.

Em 1988, recebeu da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro o título de bene-
mérito desta unidade federativa.

Durante os trabalhos da Assembleia Nacio-
nal Constituinte (1987-1988), participou 
ativamente de audiências públicas, como 
conferencista, e prestou auxílio a parlamen-
tares, sempre mantendo a sua coerência na 
defesa dos interesses nacionais. Em 1989, 
foi eleito pela Câmara dos Deputados mem-
bro suplente do  Conselho da República.

Além de sua célebre obra Direito Flo-
restal Brasileiro, escreveu mais de 20 
livros, dentre os quais se destacam: 
 Juízes brasileiros atrás da cortina de 
ferro (1952, 2ª ed.); Desnacionalização 

da Amazônia (1954); Estudos naciona-
listas (1960); Quem faz as leis no Brasil 
(1962); Que é a Constituição?  (1964); 
Nova República: constituição nova 
(1985), e Constituinte: anteprojeto da 
comissão Afonso Arinos (1987).

Em 23 de outubro de 2000, na cidade 
do Rio de Janeiro, faleceu o ilustre bra-
sileiro, calando-se a voz de um grande 
defensor dos direitos humanos, da so-
berania nacional, do povo e dos recur-
sos naturais da sua pátria.

(*) Fábio dos Santos Teixeira

Serviço de Pesquisa Histórica

Divisão de Gestão da Comunicação

Museu da Justiça do Estado  do 
Rio de Janeiro

Centenário é comemorado na ABI
O Centenário de nascimento do de-
sembargador Osny Duarte Pereira foi 
celebrado durante evento promovido 
em julho, no auditório da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI). A come-
moração foi realizada pela própria ABI, 
com apoio de entidades integrantes da 
sociedade civil, dentre as quais a Asso-
ciação dos Magistrados do Estado do 
Rio ( AMAERJ), a Associação Juízes para 
a Democracia (AJD), a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro 
(OAB-RJ) e a Câmara Municipal do Rio. 

A cerimônia foi marcada por lembranças 
e saudades, evidentes nas homenagens 
prestadas por familiares e colegas do ma-
gistrado, que rememoraram sua trajetó-
ria, desde os momentos dramáticos em 
que foi perseguido e cassado pela ditadu-

ra militar, até as conquistas democráticas 
alcançadas no cenário político e na defesa 
da causa ambiental. Os filhos do home-
nageado, César Duarte Pereira e Cláudio 
Arthur Duarte Pereira, netos e bisnetos, 
além da viúva Kátia do Prado Valladares, 
acompanharam a solenidade.

O juiz Renato Lima Sertã, representan-
te da AMAERJ, destacou o desembar-
gador Osny Duarte Pereira como um 
modelo para todos os membros da 
classe. “Cidadão à frente do seu tem-
po, preocupado com questões sociais, 
como a redemocratização do país após 
a ditadura militar e a discussão sobre 
o meio ambiente, entre tantas outras, 
ele constitui exemplo de coragem, al-
tivez e humanidade a ser seguido por 
todos os magistrados”, afirmou. 

Estiveram presentes na cerimônia o 
desembargador Fernando Foch, con-
selheiro da ABI; o desembargador 
José Muiños Piñeiro Filho, membro da 
Comissão de Juristas responsável pela 
elaboração do anteprojeto de Refor-
ma do Código Penal; juiz João Batista 
Damasceno, representando a Associa-
ção Juízes para a Democracia (AJD); o 
deputado Paulo Ramos, representan-
do a Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ); o brigadei-
ro Rui Moreira Lima, representando a 
Associação Democrática Nacionalista 
de Militares ( ADNAM); o deputado Ri-
cardo Maranhão, representando a Câ-
mara Municipal do Rio de Janeiro, e o 
jornalista Maurício Azêdo, presidente 
da ABI, entre outras autoridades.
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Literatura em foco

Direito e histórias do cotidiano

Em A coisa julgada no Processo Penal bra-
sileiro como instrumento de garantia, o 
magistrado trata do tema de forma única 
e exclusivamente nos  limites do Proces-
so Penal, rompendo com a  dogmática 
do Processo Civil. O livro se inicia com 
os princípios e regras constitucionais do 
“caso julgado penal” ( substituindo a ex-
pressão “coisa julgada”, entendendo-se 
que o que é submetido à apreciação ju-
dicial é o “caso penal”, e não a “coisa”, 
vício do Processo Civil). O autor defende, 
 ainda, ao longo de 320 páginas, a hipóte-
se de que o caso julgado é uma garantia 
do indivíduo assegurada na  Constituição 
da República, não podendo sofrer vio-
lações por parte do legislador ordinário 
nem de decisão judicial, muito menos da 
Administração Pública, onde, em regra, o 

funcionário é punido depois de absolvido 
no âmbito criminal, mesmo que por falta 
de provas, o que seria inadmissível.

Já em Crônicas do cotidiano, o desem-
bargador surpreende a todos ao explorar 
um novo gênero literário. São 15 crôni-
cas leves e bem humoradas, com títulos 
curiosos e instigantes, escritas com a fi-
nalidade de divertir e, ao mesmo tempo, 
fazer o leitor pensar, a exemplo de “O 
Enochato”, “A concurseira de Petrópolis” 
ou “Teresa Pimenta da Motta (TPM): a 
explosão de hormônio”.

Desembargador do TJ do Rio desde abril 
de 2010, Paulo Rangel é professor univer-
sitário e pós-doutor pela Universidade de 
Coimbra, Portugal.  

Autor de Direito Processual Penal, atualmente em 20ª edição,
o desembargador Paulo Rangel lança duas novas obras

Quando idealizou Lições de Direito 
Processual Civil (Editora Atlas, RJ), 

o desembargador Alexandre Câmara 
tinha um objetivo: escrever um livro 
eminentemente didático, que servisse 
de base de estudos e fonte de consulta 
para estudantes e profissionais da área 
jurídica: “A obra faz uma exposição sis-
temática de todo o Direito Processual 
Civil brasileiro”, afirma o autor. 

Lições de Direito Processual Civil é dividido 
em três volumes. O sucesso dos livros, prin-
cipalmente no meio acadêmico, garantiu o 
lançamento das 23ª, 21ª e 19ª edições dos 
volumes I, II e III, respectivamente: “Para 

minha alegria, os livros conquistaram boa 
aceitação, sendo adotados em faculdades 
e citados em petições e decisões, inclusive 
do STJ e STF”, disse o magistrado. 

Ao longo dos textos, o desembargador 
Alexandre Câmara apresenta sua opinião 
acerca dos temas versados, bem como 
a posição de outros importantes juristas. 
O volume I se dedica ao estudo da Teoria 
Geral do Direito Processual (à luz do Direito 
Processual Civil) e do processo de conheci-
mento. O volume II examina os processos 
nos tribunais e o processo de execução. Já o 
volume III é destinado à análise do processo 
cautelar e dos procedimentos especiais.

Lições de Direito Processual Civil
Desembargador Alexandre Câmara comemora o sucesso de sua obra
entre estudantes, professores e profissionais da área jurídica

Sucesso entre os estudantes, professores e profissionais da área jurídica, o livro Direito Processual Penal, do desem-
bargador Paulo Rangel, entra em sua 20ª  edição (Editora Atlas, RJ). Além deste, o autor lança outra duas obras: 

A coisa julgada no Processo Penal brasileiro como instrumento de garantia (Editora Atlas, RJ) e Crônicas do cotidiano 
(Editora Sinergia, RJ).
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Reflexões e estudos acerca do me-
lhor uso dos recursos naturais estão 

presentes na coletânea Sustentabilidade 
ambiental em suas múltiplas faces (Edi-
tora Millenium, SP), organizada pelo 
professor Nilton Cesar Flores, coordena-
dor--adjunto do Programa de Mestrado 
e Doutorado em Direito da Universidade 
Estácio de Sá.  A obra reúne artigos de 
renomados profissionais de diferentes 
áreas de atuação, como Direito, Filoso-
fia e Engenharia. O prefácio é assinado 
pelo desembargador Jessé Torres Pereira 
Junior, presidente da Comissão de Políti-
ca de Gestão Ambiental do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O livro abrange questões relevantes e 
atuais, como a busca pelo desenvolvi-
mento econômico aliada à necessida-
de de conservação do ecossistema.  A 
diretora-geral da EMERJ, desembar-
gadora Leila Mariano, participou da 
obra com o artigo “O Poder Judiciário 

e a sustentabilidade”. “Inicialmente 
conceituo a sustentabilidade e chamo 
a atenção para a necessidade de nos 
preocuparmos com as gerações futu-
ras, pois os bens materiais são finitos. 
Falo, também, sobre o que está sen-
do feito pelo Poder Judiciário como 

um todo, incluindo-se aí o Tribunal de 
Justiça do Rio, no sentido de planejar 
e implementar uma política de meio 
ambiente. Analiso, ainda, alguns jul-
gados importantes, como os do mi-
nistro do STJ Herman Benjamin”, de-
clarou a magistrada. FO
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Com o apoio do Instituto dos 
 Magistrados do Brasil (IMB), a juíza 

Lia Pantoja Milhomens lança o  livro Teoria 
da Restituição - O Direito do Futuro.

Obra de teor científico, apresenta caráter 
multidisciplinar e se  dedica à reflexão no 
âmbito da Teoria do Conhecimento. O en-
saio expõe uma visão moderna do justo 
e do  integral, além de uma interpretação 
científica e filosófica sobre as leis e os con-
ceitos de ética e moral nelas contidos, a 
partir da análise do dever de, nas socieda-
des modernas, restituir ao dono um bem 
sob a posse de alguém. No decorrer do 
livro, a autora apresenta pontos de con-

vergência entre esses conceitos imateriais 
e os das modernas teorias e descobertas 
científicas cosmológicas, que têm 
posto em questão antigos pa-
râmetros e dogmas, até mesmo 
sociais,  ainda vigentes.

A magistrada entende que há 
grande frustração e desorientação 
das pessoas, relacionada ao fato de 
esses parâmetros morais   e éticos - 
que não mais correspondem a reali-
dades observadas, e sem que novas 
 idealizações tenham se definido - 
estarem sofrendo grande desgaste. 
Segundo a juíza Lia Pantoja, “este 

é um dos problemas causadores do caos 
 social contemporâneo”. 

Teoria da Restituição - O Direito do Futuro

Preocupação com o verde
Sustentabilidade ambiental é tema de coletânea com participação  
da desembargadora Leila Mariano e prefácio do desembargador Jessé Torres

O organizador da obra, professor Nilton Cesar Flores, ao centro, ladeado à esquerda  
pelos desembargadores Manoel Alberto Rebêlo dos Santos e Jessé Torres,  
e à direita pela desembargadora Leila Mariano e a autora Ana Alice De Carli

Ensaio apresenta reflexões sobre as leis e seus conceitos de 
ética e moral, a partir do dever de restituição
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Meio Ambiente 
Por Inteiro

A  nova lei  florestal

Em final de abril a Câmara dos Deputados aprovou texto do novo 
Código Florestal, em longa tramitação em que os treze anos de 

discussão, dúvidas e conflitos entre ambientalistas e ruralistas já o fa-
ria debutar com aparente envelhecimento. Contudo, ainda resta uma 
esperança de que sua redação final lhe dê um toque de atualidade.

Submetido o projeto ao veto da presidência da República, foi edita-
da a Medida Provisória nº 571/2012. Entre os mais destacados tex-
tos, constam as alterações promovidas em que se verificam a rejeição 
pelo governo da anistia aos desmatadores e fixação de definições mais 
brandas para os pequenos produtores rurais.

Essa luta sem trégua ainda vai render desentendimentos e disputas 
aceleradas, causando a incerteza de quando finalmente será promul-
gada a nova lei florestal. Que se retarde, mas que, ao ficar pronta, 
venha conciliar o equilíbrio ambiental com a produtividade essencial 
ao nosso desenvolvimento econômico, inclusive com o devido amparo 
aos pequenos produtores rurais.

Embora haja incerteza sobre quando as partes vão atingir um deno-
minador comum quanto à redação final do código, quem sabe o in-
teresse da sociedade venha a falar mais alto e conduzir a todos a um 
resultado satisfatório.

No momento em que encaminhamos este artigo para esta revista, ainda 
não se tem qualquer certeza de como vão ser conduzidas as negociações 
para essa lei surgir como definitiva, ainda que nosso anseio seja o de pro-
duzir um resultado satisfatório nos campos social, político e econômico. 

Muitos têm a visão de que os aspectos assinalados como de maior 
repercussão no projeto visualizam que a mata protegida é pendên-
cia para a produção agropecuária, mas esse desencontro poderá ser 
sanado com uma dose de equilíbrio entre produção ambiental e pro-
dutividade, no limite da conservação das florestas, não deixando de 
considerar a sua importância vital. Essa adequação, na verdade, reflete 
o principio básico e caracteriza a sustentabilidade, o exercício da ativi-
dade econômica, mas garantindo a reposição do meio ambiente.

O Código Florestal apresenta, entre os seus grandes atributos, as flores-
tas e as demais espécies de vegetação natural situada ao longo de rios ou 
cursos d´água, como fundamentais para a segurança dos ecossistemas. 
Pretendeu o legislador destacar os aspectos que revelam a importância 
de nossas matas e os meios indicados para sua conservação. O comando 
da lei anuncia a sua defesa em prol da manutenção e renovação sadia 
das condições ecológicas em favor do equilíbrio ambiental.

É hora de refletir sobre a importância das florestas como condição de 
sobrevivência. Não podemos jamais deixar de acentuar que a explo-
ração agrícola e pecuária, desde que de forma racional e planejada, é 
fonte insubstituível para a nossa existência.

Que a nova lei venha a atender aos anseios de todos nós.

Desembargador Sidney Hartung
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Propaganda Institucional 
Um poderoso  instrumento de 
desigualdade no processo eleitoral

A Constituição da República Federativa 
do Brasil (CRFB), em atenção ao Prin-

cípio da Publicidade, autorizou a chamada 
Propaganda Institucional ou de Governo, 
com a obrigatoriedade da observância 
do seu “caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos” (artigo 37, § 
1º).  Portanto, buscou o constituinte a cria-
ção de um instrumento para a viabilização 
do direito de informação à sociedade, ao 
qual corresponde o dever do Estado de ser 
transparente e esclarecer a população so-
bre a condução da Administração Pública. 

Essa comunicação, de grande impacto 
junto à sociedade, tem os  custos arcados 
diretamente pelos cofres públicos, não 
podendo ser utilizada para viabilizar pro-
jetos eleitorais dos  administradores e de 
seus seguidores políticos, nem tampou-
co figurar como propaganda eleitoral. 
Neste particular, vale a ressalva de que 
a propaganda institucional não figura, 
teoricamente, como espécie do gênero 
propaganda política, sendo regida pelos 
Princípios Constitucionais da Legalidade, 
 Impessoalidade, Moralidade, Publicida-
de e Eficiência, conforme expressamente 
previsto no caput do artigo 37, da CRFB. 

Apesar da Propaganda de Governo ter 
sua aplicação regulada pela CRFB e, 
primordialmente, pelas Leis de Impro-
bidade Administrativa e das Eleições, 
8.429/92 e  9.504/97, respectivamente, 
verifica-se que o seu controle, na práti-
ca, não vem sendo adequado, na medi-
da em que os  administradores públicos, 
burlando o Princípio da Impessoalidade, 
costumam identificar seus governos ou 
administrações, com slogans ou frases 
e, até mesmo, cores que são associados 
diretamente pela população ao chefe do 
Executivo. Portanto, não é necessária a 
utilização da assinatura desse adminis-
trador, com seu nome próprio, na peça 
publicitária institucional, bastando a 

menção expressa ao slogan, frase ou cor 
para que todos saibam que se trata de 
uma “realização” ou comunicação efeti-
vada pelo político que conduz a máqui-
na pública. Chama-se à colação, como 
exemplo, o fato recente de que, durante 
os mandatos do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, sempre que possível, 
não só nas campanhas publicitárias de 
comunicação social ou de utilidade pú-
blica, mas de uma maneira geral, era uti-
lizada a expressão “Brasil, um País de To-
dos”. Todavia, a então candidata Dilma 
Roussef, que foi publicamente apoiada 
pelo ex--presidente, uma vez eleita, ra-
pidamente realizou a mudança desse 
slogan para “Brasil - País Rico é País sem 
Pobreza”, comprovando a busca de uma 
identificação do seu governo junto à po-
pulação e, portanto, dos atos que supos-
tamente pratica em benefício do povo. 

O professor José Jairo Gomes, em sua 
obra Direito Eleitoral,1 aborda com muita 
propriedade o total desvirtuamento da 
propaganda institucional, afirmando que: 
“A despeito disso, ainda é comum poten-
ciais candidatos lançarem mão - na propa-
ganda institucional - de meios artificiosos 
para veicularem  imagens e mensagens 
otimistas, penetrantes, fertilizando o terre-
no para futura propaganda eleitoral, que 
certamente virá. Ao chegar o tempo opor-
tuno, corações e mentes encontrar-se-ão 
cevados, simpáticos ao agora candidato...
Deveras, há administradores públicos que 
despendem fortunas do erário - dinhei-
ro de impostos! -, com a realização de 
suposta ‘propaganda institucional’. Fre-
quentemente, reservam-se no orçamento 
quantias muito superiores às destinadas a 
áreas sociais carentes de investimentos.”.

Seguindo nessa linha, no que diz respeito 
aos limites criados pelo legislador para a 
utilização de propaganda institucional, 

1   GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 7ª Ed. 
Bauru: Atlas, 2011.

Juiz Luiz Márcio  
Victor Alves Pereira

Juiz titular da 3ª Vara de Família 
do Fórum Regional de Jacarepaguá 

Mestre em Direito pela Universidade 
Estácio de Sá (outubro de 2003)

Coautor da obra Propaganda  política: 
questões práticas relevantes e temas 
controvertidos da propaganda 
 eleitoral (Editora Renovar, RJ, 2012).
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constata-se que o Princípio da Isonomia, 
previsto no artigo 14, da CRFB, pautou 
a elaboração da chamada Lei das Elei-
ções, nº 9.504/97, para evitar que os 
 administradores públicos pudessem ter 
vantagem eleitoral com o uso da máqui-
na administrativa que controlam. Assim, 
houve vedação expressa, no artigo 73, 
inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97, no 
sentido de que os agentes públicos dos 
entes envolvidos na eleição realizem gas-
tos com publicidade, no primeiro semes-
tre do ano eleitoral,  superiores à média 
dos três primeiros anos da administração 
ou ao valor empregado no terceiro ano, 
o que for menor, segundo a jurisprudên-
cia  consolidada do TSE (art. 50, inciso VII, 
da Resolução nº 23.370/2011). Os entes 
que não têm cargos em disputa nas elei-
ções estão autorizados a continuar a vei-
culação de propaganda institucional (art. 
73, § 3º, da Lei 9.504/97, e art. 50, § 3º, 
da  Resolução do TSE nº 23.370/2011), 
o que é bastante questionável, uma vez 
que o processo eleitoral, por exemplo, 
nos municípios, tem repercussão direta 
na  configuração do poder político nos 
estados e até mesmo na União, servin-
do, muitas vezes, como uma espécie 
de prévia das eleições gerais seguintes.

Consigna-se, por oportuno, que, mes-
mo com a interpretação mais adequada 
do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à 
prevalência do valor menor entre a mé-
dia dos gastos dos três primeiros anos 
e o correspondente ao terceiro ano, tal 
solução não reduz a extrema desigualda-
de decorrente do uso da propaganda de 
governo observada a cada pleito. Nesse 
sentido, os administradores dos entes en-
volvidos na eleição estão aparentemente 
 autorizados a destinar para publicidade, 
numa interpretação literal do artigo 73, 
inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97, nos 
primeiros seis meses do ano do certame, 
o valor referente ao que foi emprega-
do em um ano inteiro de publicidade.

Diante dessa realidade inexorável de 
ofensa ao Princípio da Isonomia entre 
os concorrentes no pleito, torna-se ne-
cessária uma mudança efetiva no trata-
mento jurisprudencial dado à questão, 
em nome do Princípio da Razoabilidade, 
adotando-se o critério de proporcionali-

dade.  Destarte, é razoável e proporcional 
que o  administrador do ente envolvido 
com a eleição gaste, com publicidade 
institucional, no primeiro semestre do 
ano eleitoral, o correspondente à me-
tade da média dos gastos dessa natu-
reza, realizados nos três primeiros anos 
de governo ou o valor do terceiro ano, 
o que for menor. Essa solução chegou 
a ser objeto de deliberação, no ano de 
2000, pelo TSE, não prevalecendo sob 
o argumento daquele tribunal de que 
tal interpretação não estaria autoriza-
da em lei, conforme se verifica abaixo:

Acórdão - AG Nº 2.506   
São José dos Campos/SP 
Relator(a) Min. FERNANDO NEVES DA SILVA 
12.12.2000  
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. GAS-
TOS. LIMITES. ARTIGO 73, INCISO VII, 
DA LEI Nº 9.504, DE 1997. MULTA.

Decisão regional que fixou como valor 
máximo a ser gasto no primeiro semes-
tre do ano eleitoral a quantia referente 
à metade da média anual dos três anos 
anteriores.  g.n.
Proporcionalidade não prevista em lei. 
Impossibilidade de se aumentarem 
 restrições estabelecidas na norma legal. 
A distribuição de publicidade institucio-
nal efetuada nos meses permitidos em 
ano eleitoral deve ser feita no  interesse 
e conveniência da administração pública, 
desde que observada, como valor má-
ximo, a média de gastos nos três anos 
anteriores ou do ano imediatamente an-
terior à eleição. 
Agravo de instrumento provido. Recurso 
especial conhecido e provido para tornar 
insubsistente a multa aplicada.

Ocorre que o acórdão em tela foi profe-
rido há quase 12 anos e sua conclusão 
está em aparente conflito com a posição 
pacificada no próprio TSE (artigo 42, in-
ciso VII, da Resolução nº 22.718/2008; 
artigo 50, inciso VII, da Resolução nº 
23.191/2010, e artigo 50, inciso VII, da 
Resolução nº 23.370/2011), quanto à 
utilização do  valor menor entre a mé-
dia dos três últimos anos ou do terceiro 
ano, da verba empregada com propa-
ganda institucional, uma vez que tal 
critério, igualmente, não está contem-

plado literalmente no artigo 73, inciso 
VII, da Lei 9.504/97. 

Por fim, fica consignada, também, a lem-
brança de que, no artigo 73, inciso VI, 
alínea “b”, da Lei 9.504/97, apesar de o 
legislador ter feito menção expressa de 
que o administrador do ente envolvido na 
eleição está impedido de, nos três meses 
que antecedem o pleito, autorizar publi-
cidade institucional, não é essa a solução 
que vem sendo admitida pela doutrina e 
pela jurisprudência do TSE, que indicam 
uma interpretação sistemática ao disposi-
tivo, ampliando seu alcance, conforme se 
depreende da afirmação do professor Oli-
var Coneglian, em sua consolidada obra 
Lei das Eleições comentada2: “O verbo 
que tipifica a conduta é ‘autorizar’. Pode 
parecer, na primeira leitura, que a autori-
zação não pode ser dada nos três meses 
que antecedem a eleição, mas que a pró-
pria propaganda poderia ser feita nesse 
período, desde que a autorização tivesse 
ocorrido antes disso. Engano. O objetivo 
da lei foi coibir a propaganda institucio-
nal ou oficial no período de três meses 
anterior à eleição. Dessa forma, entende-
-se que nem a autorização, nem a própria 
propaganda podem ocorrer nesse perío-
do. Proceder à autorização com antece-
dência, para a propaganda a se realizar na 
véspera ou às portas do pleito é burlar a lei 
e ofender o objetivo da norma proibitiva”.

Diante desta rápida exposição sobre 
tema tão relevante, fica registrada a ex-
pectativa de que a Justiça Eleitoral am-
plie a interpretação sistemática e con-
forme a  Constituição, já adotada para 
o artigo 73, inciso VII, da Lei 9.504/97. 
Assim, passe a vedar, também, o em-
prego do valor integral anual consoli-
dado na média dos três primeiros anos 
de administração ou no terceiro ano, 
o que for menor, para veiculação de 
propaganda institucional no primeiro 
semestre do ano do pleito, observan-
do, como lícita, apenas a metade desse 
limite, em atenção aos Princípios da 
Proporcionalidade, Igualdade e Higidez 
do processo eleitoral.

2  CONEGLIAN, Olivar. Lei das Eleições 

comentada. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2004.



Interação n° 44 27

Aconteceu...
1º Mutirão de Execução Cível e Fiscal
 O TJERJ promoveu, na semana de 24 a 28 de setembro de 2012, o 1º Mutirão 
de Execução Cível e Fiscal, com o objetivo de liquidar a execução de 190 mil 
processos, garantido, assim, o pagamento de dívidas aos credores e a redução 
do passivo de processos. Na tarefa, foram envolvidos todos os juízos com com-
petência Cível e de Dívida Ativa.

Na cerimônia inicial do mutirão, o presidente Manoel Alberto anunciou a cria-
ção de 10 Centrais de Dívida Ativa, que funcionarão em comarcas regionais e 
do interior do Estado. Declarou, ainda, que deseja, por meio dessas medidas, 
dar efetividade às decisões judiciais.

Presidente Manoel Alberto visita fóruns  
da Região dos Lagos
O presidente Manoel Alberto, cumprindo o seu compromisso de aproximação 
com as serventias de 1ª instancia, visitou comarcas do 11º NUR. No dia 30 de 
agosto, percorreu os fóruns de Rio das Ostras, Búzios e Cabo Frio, e, no dia 
21 de setembro, as comarcas de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São 
Pedro D´Aldeia. 

Em cada um dos fóruns visitados, o presidente do TJERJ reuniu-se com os servi-
dores e falou sobre as diversas conquistas de sua gestão, em prol da categoria. 
Citou, entre outras, os aumentos dos valores do auxílio-alimentação, de R$ 26 
para R$ 29, e do vale-transporte, de R$ 4,70 para R$ 6,20; o reajuste de ven-
cimentos em 2% no último mês de maio e em 1,96%, a ser concedido a partir 
de outubro; o pagamento do auxílio-creche aos pais de filhos que não podem 
frequentar a escola devido a graves problemas de saúde; a ampliação do progra-
ma de estagiários para todas as comarcas do Estado - antes restrito à Comarca 
da Capital -; a extensão do índice de 24% aos servidores aposentados; a promo-
ção e progressão de 75% do quadro funcional, além da progressão automática.

Justiça Itinerante adquire mais dois ônibus
O projeto Justiça Itinerante adquiriu mais dois ônibus no mês de setembro. 
Agora são 10 veículos à disposição do programa, oriundos de doações ou aqui-
sições do Tribunal. No início da gestão do presidente Manoel Alberto, havia 
somente quatro ônibus, sendo que um deles se encontrava em manutenção. 

A Justiça Itinerante consiste na visita programada e regular de um ônibus com 
estrutura de um órgão judicial, funcionando como juízo volante. Nas visitas 
dos coletivos, a população tira dúvidas burocráticas, recebe orientações sobre 
cidadania e se beneficia com atendimento jurisdicional.
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TJ do Rio comemora  
o Dia da Árvore

O TJERJ comemorou o Dia da Árvore, 
em 21 de setembro, promovendo o 
plantio simultâneo de 258 mudas de 
árvores em todas as comarcas do Es-
tado.  As mudas, plantadas por servi-
dores e magistrados, foram cultivadas 
por apenados, tanto homens quanto 
mulheres, que cumprem penas e tra-
balham nos projetos de ressocializa-
ção da CEDAE. O presidente do TJ, de-
sembargador Manoel Alberto Rebêlo 
dos Santos, abriu as comemorações 
plantando uma muda no Fórum da 
Comarca de Saquarema, Região dos 
Lagos, durante visita ao 11º NUR.

IV Encontro de Escolas e  
Servidores foi realizado no Rio

O IV Encontro de Escolas de Servidores 
e Gestores de Pessoas do Poder Judici-
ário aconteceu no Rio de Janeiro, de 12 
a 14 de setembro, e foi promovido pelo 
Tribunal de Justiça fluminense.  O evento 
reuniu 135 representantes dos tribunais 
de 25 estados, além do Distrito Federal. 
Também estiveram presentes serventu-
ários do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).
Foram três dias de eventos, incluindo 
casos de sucessos apresentados por 
quatro estados participantes, e pales-
tras sobre gestão de pessoas, educa-
ção à distância, ética e meio ambiente.

Presidente do TJERJ  
inaugura nova Vara  
Criminal na comarca  
de Cabo Frio

No dia 30 de agosto, o presidente Ma-
noel Alberto instalou a 2ª Vara Criminal 
da Comarca de Cabo Frio, com o objetivo 
de atender ao crescimento da deman-
da do Judiciário fluminense na região.
Na ocasião, o presidente do TJERJ falou sobre 
a dificuldade de se criar novas varas, em ra-
zão da falta de dotação orçamentária. “Daí 
a necessidade de se extinguir varas com 
baixo movimento, utilizando os recursos 
correspondentes no desmembramento e na 
instalação de outras serventias, onde houver 
necessidade”, declarou o desembargador. 
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Presidente do TJERJ  
inaugura obra de reforma  
do Fórum de Queimados 
Atento às necessidades das comarcas do in-
terior, o presidente do TJERJ inaugurou em 
agosto a obra de reforma da fachada do Fó-
rum de Queimados. Segundo o diretor do 
Fórum, juiz Jansen Amadeu Madeira, o pró-
prio desembargador constatou a urgência 
na realização de obras de melhoria e con-
servação da fachada do prédio. O trabalho 
foi executada em 8 meses e abrangeu, tam-
bém, a ampliação de layout de gabinetes, 
instalação de detector de metais, conserto 
das grades e das caixas de ar-condicionado.

Tribunal do Rio celebra 
união estável de 50 casais 
homoafetivos
Em 1º de julho, pouco mais de um ano 
depois da decisão do Supremo Tribunal 
Federal que autorizou a união estável 
homoafetiva, o Tribunal de Justiça do Rio 
reconheceu, em celebração coletiva, a 
união de 50 casais de pessoas do mesmo 
sexo, sendo o primeiro tribunal do país 
a realizar esse tipo de evento. Dos 50 
casais LGBT (sigla de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Transexuais, Travestis e Transgê-
neros) presentes ao evento, 40 já recorre-
ram à Defensoria Pública para converter 
suas uniões estáveis em casamento.

Tribunal de Justiça distribui 
cartilha educativa para a   
prevenção do uso de drogas
O Tribunal de Justiça do Rio distribuiu 
13 mil exemplares da cartilha “Tudo o 
que você pensa que sabe sobre drogas" 
para nove comarcas do Estado. O 
objetivo é que elas sejam utilizadas pelos 
juízes com competência em infância e 
juventude em atividades e campanhas 
nas escolas, a fim de promover a reflexão 
e debates sobre os riscos decorrentes do 
uso de drogas. A cartilha foi lançada em 
novembro de 2011, pelo presidente do 
TJERJ, desembargador Manoel Alberto 
Rebêlo dos Santos, no Colégio Estadual 
Jornalista Tim Lopes, no Complexo do 
Alemão. Ele mandou um ofício para 
os magistrados, recomendando a 
divulgação e a distribuição do material 
junto às escolas.
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Revista de Direito  
Edição Comemorativa -  
Volume 90
A Divisão de Jurisprudência e o Serviço 
da Revista de Direito (DGCON/DIJUR/
SERED) lançam a Edição comemorativa 
da Revista de Direito do TJERJ. A revista  
é resultado da parceria entre o TJERJ e a 
editora Espaço Jurídico.  Nesse volume, 
o leitor encontrará uma seleção de 
julgados do STJ e  do TJERJ, além de 
doutrinas e da Seção de Jurisprudência 
Temática, com o tema “Mediação”. A 
consulta aos julgados publicados nos 
volumes é disponibilizada por meio 
do link “periódicos”, no Banco do 
Conhecimento.

Divisão de Artes Gráficas 
do TJERJ recebe nova 
impressora
O TJERJ adquiriu duas nova impresso-
ras para a Divisão de Artes Gráficas 
(DIAGR). Com as novas máquinas, 
impressoras planas offset, importadas 
da Alemanha, o tempo de produção 
dos impressos a cores (revistas, folders, 
cartazes e cartilhas) será otimizado, 
uma vez que as novíssimas impressoras 
são computadorizadas, com tempo 
de acerto rápido (set up) e possuem 
dois castelos de cores (bicolor).  Aliado 
ao uso do papel couché, as revistas 
impressas na gráfica do TJ igualam-se, 
em qualidade, às grandes publicações 
vendidas nas bancas. 

Disponibilizada nova 
Revista Jurídica
A Divisão de Jurisprudência e o Serviço 
de Pesquisa Jurídica (DGCON/DIJUR/
SEAPE) lançam a edição nº 2 da Revista 
Jurídica. Nesse número, o juiz Flávio 
Citro aborda o tema “O Judiciário como 
garantidor dos princípios, direitos e 
deveres para o uso da internet no 
Brasil”, discorre sobre o crescimento 
das mídias sociais e faz referência ao 
surgimento de novas lides. A Revista 
Jurídica pode ser acessada no portal do 
TJERJ, ícone “Destaques”, ou no Banco 
do Conhecimento, link “periódicos”.
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Fazendo Jus

Equipe da Assessoria de Comunicação da Informática  (DGTEC/ASINF)

Equipe da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON)

 Equipe do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DGPES/DEDEP)

Equipe do Departamento de Manutenção (DGENG/DEMAN)
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