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Estar à frente do TJERJ é uma grande honra
e um enorme desafio, só possível de ser enfrentado pela possibilidade de se contar com
o precioso auxílio de valorosos magistrados
e servidores, que colaboraram desde o início
de minha gestão com a administração das
inúmeras tarefas diárias advindas da responsabilidade de conduzir uma instituição com
o porte e a grandeza do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.
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Editorial

Em razão disso, nas primeiras páginas desta 45ª edição da revista Interação, apresento uma síntese retrospectiva das realizações da atual administração, prestes a findar-se. Já são quase dois anos,
marcados por desafios e conquistas.
Neste novo número, o tradicional periódico jurídico, institucional e cultural do
TJERJ inova, tanto na forma quanto no conteúdo, de modo a melhor realizar seu
firme propósito de divulgar informações relevantes aos seus leitores.
A importância social do “Projeto Grão”, por exemplo, levou a revista Interação a entrevistar a magistrada Thelma Fraga, com o objetivo de divulgar esse
extraordinário programa. O lamentável falecimento da juíza, idealizadora do
projeto, ocorrido quando do fechamento desta edição, levou-nos a prestar
merecida homenagem à figura pública da magistrada, que tanto contribuiu
para que os ideais da justiça social continuem a ser efetivados. Sentimos sua
perda, e esperamos que seu exemplo sirva de motivação, convictos de que
essa série de ações terá prosseguimento.
No âmbito jurídico-institucional, dentre os assuntos discutidos, estão o notável desempenho do TJERJ na Semana Nacional de Conciliação 2012 e a reforma do Código Penal, no segundo artigo da lavra do desembargador José
Muiños Piñeiro Filho, que ora tematiza a liberdade de imprensa. Mencione-se, também, a divulgação das atividades do Museu da Justiça, na matéria
“Lugar de criança é no tribunal”, relacionada à visitação de crianças, que
agora participam de oficinas lúdicas para familiarizar os pequenos cidadãos
com o universo jurídico.
Na coluna Perfil, uma entrevista com o inovador juiz dirigente do 5º NUR,
Alexandre Pontual. Entre as novidades da seção Cultural, uma curiosa homenagem ao dramaturgo Nelson Rodrigues, em função de seu centenário de
nascimento, e um novo espaço destinado à bem-humorada reflexão, Máximas & Sentenças. Além disso, o sensível artigo sobre psicologia jurídica “Diz
pro meu pai que o meu pai é o meu pai?”. Acrescentem-se as novas dicas
sobre a atual ortografia e sua relação com o Direito, e as questões debatidas
pelo projeto “Café com Conhecimento”.
Boa leitura a todos!

Des. Manoel Alberto Rebêlo dos Santos
Presidente do TJERJ
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DESAFIOS E CONQUISTAS
O presidente do TJERJ, desembargador Manoel Alberto
Rebêlo dos Santos, faz um balanço de sua gestão, marcada
pela eficiência administrativa, transparência e humanização
da máquina judiciária

No dia 4 de fevereiro de 2011, o desembargador Manoel Alberto
Rebêlo dos Santos tomou posse como presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo após a eleição, ocorrida em dezembro de 2010, o magistrado foi entrevistado pela
revista Interação, quando falou de suas expectativas e projetos
para o cargo. Hoje, quase dois anos após sua posse e próximo
do fim de seu mandato, o presidente concedeu nova entrevista exclusiva à Interação. Desta vez, o desembargador fez uma
avaliação de sua gestão e falou sobre o desafio de ocupar a presidência do TJERJ. “Às vezes, a função é solitária, outras vezes
dolorosa, às vezes gratificante. Mesmo diante das dificuldades,
sou grato aos meus pares, que me delegaram tamanha honra.
Tenho agido com a prudência dos que sabem que não podem
saber tudo”, disse.

4

Interação n° 45

Foto: Carla Antonetti

5

Interação n° 45

Institucional

Como tem sido sua gestão como presidente do
Tribunal de Justiça do Rio?
O TJ é como um grande e movimentado aeroporto.
Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Literalmente, trabalhamos 24 horas por dia. Algumas
tarefas são visíveis, outras ninguém percebe, mas
estão acontecendo. São diretorias gerais, departamentos, divisões, cartórios, centrais, etc., todos
disputando recursos. É preciso que haja um controlador, alguém que tenha ciência do todo. Este
papel é reservado ao presidente. É comum que
cada setor, desconhecendo a importância do outro,
reclame para si mais funcionários, espaço, investimentos. Como os recursos são sempre limitados,
o presidente está o tempo todo fazendo a partilha. São várias decisões por dia, algumas cruciais.
É necessário equilibrar a atividade fim e a atividade
meio, de modo que esta última funcione de forma
eficaz, consumindo o mínimo de recursos. Temos,
por exemplo, diminuído o número de servidores
nas atividades instrumentais. Há também o que
podemos chamar de “corte temporal”. O passado,
o presente e o futuro também disputam recursos
entre si. Desenvolvemos várias ações no sentido de
preservar a memória judiciária. É aquilo que aprendemos no passado que ilumina nosso futuro. Outra questão de extrema importância é a garantia
dos direitos de servidores e magistrados aposentados. Sem a perspectiva de uma aposentadoria justa, não há como recrutar esses profissionais entre
os melhores do mercado. Nesse sentido, o passado
interfere no presente. Por outro lado, é essencial
investir no futuro.

Posse do desembargador Manoel Alberto
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Que exemplos o senhor poderia citar, com relação a
esse tipo de investimento?
Estamos, por exemplo, escolhendo as pessoas que daqui
a 30, 40 anos, vão fazer o que fazemos hoje. Já estamos
concluindo o segundo concurso para ingresso na magistratura. Fizemos o concurso para servidores e estamos fazendo o concurso para notários. Mas não é só. Temos duas
grandes escolas, que são modelos para o Brasil: a ESAJ e
a EMERJ. Trouxemos a sede da EMERJ para o Complexo
Judiciário. Assim, podemos aproveitar ao máximo o nosso
maior patrimônio imaterial, que é o conhecimento. Um
magistrado poderá ministrar e receber aulas sem prejuízos
para sua atividade profissional. Em poucos anos, aquele
prédio será reconhecido como um local quase sagrado,
onde ocorre a disseminação do conhecimento jurídico.
Todos os nossos grandes nomes terão passado por lá. Há
também o Pleno, o Órgão Especial, o Conselho da Magistratura, todos concorrem para o bom funcionamento desta gigantesca e extraordinária máquina, mas ao presidente
é reservada função especialíssima. Às vezes, a função é solitária, outras vezes dolorosa, às vezes gratificante. Mesmo
diante das dificuldades, sou grato aos meus pares, que me
delegaram tamanha honra. Tenho agido com a prudência
dos que sabem que não podem saber tudo. Tenho, sobretudo, ouvido as pessoas e buscado a união de forças.
Quais os principais desafios que o senhor enfrentou
nesses dois anos?
Houve vários desafios. De um modo geral, desde
que a Constituição de 1988 ganhou efetividade, o
maior desafio do Judiciário tem sido o de desempenhar um novo papel na sociedade. O Judiciário hoje
é outro. Passamos não só a interferir no dia a dia
de políticas públicas, como nos casos de distribuição
de medicamentos, de leitos em UTI, de contenção de
encostas, matrículas em escolas e creches. Também
há uma maior intervenção nas relações individuais
e de família. Até a qualidade do afeto passamos a
julgar. Nesses casos, a atividade jurisdicional se tornou mais sofisticada. Há a enorme subjetividade do
dano moral. Também as relações de consumo acabaram absorvendo uma grande quantidade de recursos do Judiciário. As companhias de telefonia móvel,
por exemplo, firmam milhões de contratos por ano.
Muitos deles acabam gerando ações judiciais, algumas por razões corriqueiras. O resultado disso é que
hoje os processos se contam aos milhões. E temos
que continuar entregando aquilo que a Constituição
promete. As pessoas pedem sempre celeridade, mas
não é só isso que querem. Só tem sentido falar em
celeridade quando houver qualidade. Cada caso tem
que ser examinado com profundidade, senão não há
qualidade. É este o grande desafio do Judiciário: enfrentar milhões de processos, atuando de forma célere, mas sem perder a qualidade.
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01 e 02 – Posse dos novos magistrados
03 – Posse dos novos servidores

Como foi a relação com o CNJ durante sua gestão?
Desde o início de minha gestão, tenho procurado o
CNJ para uma atuação conjunta. Instalei um espaço exclusivo para eles, que ficou disponível para que
viessem quando quisessem. O Conselho e seus conselheiros sempre serão bem-vindos, diante do relevante
papel que a Constituição lhes reservou. Independentemente disso, houve, de fato, nos últimos dois anos,
uma atuação mais presente do CNJ. Tivemos uma
grande inspeção, que, a meu ver, atestou o bom funcionamento do Tribunal na maior parte de suas áreas
de atuação. As desconformidades constatadas, pontuais, estão sendo enfrentadas. O certo é que temos
não apenas cooperado com o Conselho, como também estimulado sua atuação. Em alguns casos, contudo, foi preciso ressaltar que a Constituição também
assegura a autonomia dos tribunais. A autonomia e
as peculiaridades das comunidades jurídicas locais
têm que ser preservadas. O Brasil não é um Estado
unitário e é bom que não o seja. O Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro não pode ser tratado
como o de São Paulo, ou do Piauí e vice-versa. Temos
que colaborar com o CNJ, mas também temos que
preservar nossa autonomia e o princípio federativo.
Falando, ainda, em CNJ, a atuação do TJ do Rio,
com relação aos pagamentos de precatórios, recebeu elogios da então corregedora nacional de
Justiça do CNJ e ministra do STJ, Eliana Calmon.
Na opinião do senhor, esse destaque seria uma
recompensa pela especial atenção dedicada ao
assunto durante sua gestão?
Os resultados dos pagamentos de precatórios trazem especial satisfação. A Emenda Constitucional nº 62/2009
trouxe uma inovação, que foi o pagamento preferencial

das dívidas de natureza alimentícia para pessoas com mais
de 60 anos e para doentes graves. A partir de 2011, conseguimos dar vida à letra da Constituição. Conclamamos os
entes públicos devedores para a realização dos depósitos.
A grande maioria cumpriu espontaneamente. Nos casos
em que houve necessidade, agimos com firmeza e sequestramos as verbas. Houve uma inédita conjugação de esforços e fizemos milhares de pagamentos. Agimos com celeridade em favor de quem precisa da celeridade. Tratamos
o idoso com a dignidade que ele merece. Como o número
de pagamentos é muito grande, criamos uma sala especial, para que o jurisdicionado aguardasse o atendimento
com o maior conforto possível. De qualquer forma, o mais
importante é ver que o direito reconhecido, em muitos casos há vários anos, tenha se tornado um ganho efetivo,
com repercussão imediata no dia a dia das pessoas.
Como o senhor enfrentou a questão da transparência na administração do Tribunal?
O Judiciário fluminense sempre se antecipou neste ponto.
Desde muito antes da vigência da lei, já divulgávamos na
internet os salários de juízes e desembargadores. Apenas
não divulgávamos os nomes, porque não havia qualquer
razão para isso, e tal conduta seria ilegal na época. Mas os
salários eram todos divulgados, um a um. As informações
sempre estiveram disponíveis para todos. Outra questão
relaciona-se com as obras realizadas pelo TJ. Muito antes
da vigência da lei da transparência, escancarei as portas do
Tribunal. Vieram aqui, a meu convite, o presidente e vários
conselheiros do TCE. Na época, o presidente do Tribunal de
Contas disse que pela primeira vez um ente público pediu
para ser fiscalizado. Eu sempre fiz questão disso. No início
da minha gestão, realizei um convênio com o CREA, para
que viessem fiscalizar todas as nossas obras, sem exceção.
Quem mais quiser vir, para reunir forças, será bem-vindo.

“Vieram aqui, a meu convite, o presidente e vários conselheiros do TCE. Na
época, o presidente do Tribunal de Contas disse que pela primeira vez um
ente público pediu para ser fiscalizado. Eu sempre fiz questão disso.”
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Quando assumiu, o senhor declarou que, sem se es- A sua administração também trouxe conquistas para os
quecer do segundo grau, faria uma gestão voltada, servidores. Poderia falar sobre algumas delas?
principalmente, para o primeiro grau de jurisdição. A administração está voltada para a pessoa do servidor. Não
houve imposição, mas diálogo contínuo, o que permitiu muiQuais foram as medidas adotadas?
Todas as obras iniciadas na minha gestão são direcionadas ao tos avanços. Consolidamos e aperfeiçoamos o plano de saúprimeiro grau de jurisdição. Promovemos a construção de um de da Amil; fizemos o aditivo para o reembolso de consultas
prédio de pavimentos no Fórum de Campo Grande, para onde médicas e intenso trabalho de visita aos NUR, para exigir noefetuaremos a transferência do II Juizado da Violência Domés- vos credenciamentos; intermediamos junto ao governador do
tica e Familiar contra a Mulher, e do II Juizado da Infância, Ju- Estado a extensão do aumento parcelado de 24% aos inativentude e do Idoso. Iniciamos a construção dos novos Fóruns vos; autorizamos o aumento do auxílio-locomoção e do Visa
de Angra dos Reis, São João da Barra, Rio Bonito, Itaboraí, Al- Vale; os reajustes dos vencimentos foram feitos no limite do
cântara e Nilópolis. Atendemos uma reivindicação antiga em possível; publicamos as listas de classificação, promoção/proTeresópolis, com as obras do novo fórum. As serventias judiciais, gressão dos servidores, com adoção da forma automática preatualmente, estão instaladas em locais diversos, dada a reduzida vista em lei; ampliamos o pagamento do auxílio-creche para
área do atual fórum. Conseguimos a doação de um terreno pela os filhos de servidores em condições especiais; firmamos novo
Prefeitura de Teresópolis, onde estamos edificando um prédio convênio de cooperação com o CIEE, o que possibilitou estende sete pavimentos, no qual ficarão instaladas todas as serven- der o programa de estagiários a todas as comarcas do Estado,
tias. Realizamos reformas na fachada do Fórum de Queimados antes restrito à Comarca da Capital; investimos enormemente
e no I Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mu- na capacitação dos servidores, com mais de 65.000 participalher. Viabilizamos a construção do Fórum de Mesquita e dos ções na modalidade presencial e mais de 9.000 participações
anexos dos Fóruns de Bangu e Rio das Ostras. Finalizaremos, em na modalidade de ensino à distância, e realizamos concurso
breve, a licitação da obra de reforma e readequação do 2º ao para provimento de cargos de Técnico de Atividade Judiciá5º pavimento do Fórum Central, um antigo pleito dos juízes das ria e Analista Judiciário sem especialidade e com várias espeVaras Cíveis e de Família, que se encontram pessimamente insta- cialidades. Já fizemos a nomeação dos aprovados. Estamos,
lados. O projeto básico já está pronto e logo será encaminhado gradualmente, eliminando as condições de trabalho extremas,
à licitação. Ainda com olhos voltados para o primeiro grau, pro- especialmente naquelas especialidades que há muito anos não
videnciamos a imediata mudança das 11ª e 12ª Varas da Fazen- eram providas. Além disso, o diálogo com os sindicatos não
da Pública, que se encontravam instaladas no subsolo do prédio sofreu solução de continuidade e tem sido profícuo.
					
do Jockey Club, num local totalmente insalubre, e
01 					
hoje se encontram bem instaladas no 6º pavimento
do Fórum Central. Da mesma forma, trouxemos as
Varas Empresariais localizadas naquele mesmo prédio, para as novas instalações da Lâmina Central.
Já voltado para as questões afetas à segurança dos
magistrados, serventuários e usuários, determinei a
					
instalação de equipamentos de segurança em to					
dos os fóruns, pórticos e RX. Até o fim deste ano,
todos os prédios do PJERJ estarão monitorados por
câmeras 24 horas por dia, sob a responsabilidade
do Centro Integrado de Segurança. Aumentamos,
ainda, a quantidade de cursos de segurança que vinham sendo realizados anualmente, e adquirimos
10 veículos blindados para a segurança de magistra					
					
dos em situação de risco, substituindo igual número
de veículos alugados, o que resultou em substancial
economia para o Poder Judiciário. Celebramos convênio com o DETRAN, único no país, visando preservar o endereço dos magistrados no cadastro daquele órgão, que ficarão dispensados da apresentação
03
do comprovante de residência, bastando, para isso,
a apresentação da carteira funcional. Com isso, o
01 – Inauguração da Central de Indexação e Digitalização do TJERJ
02 – 1º Mutirão de Execução Cível e Fiscal
endereço constante do cadastro do veículo passa a
03 - Inauguração da 2ª Vara de Seropédica
ser o do Tribunal de Justiça.
04 – Natal Social
05 - Inauguração do novo Fórum Regional da Leopoldina
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O TJERJ lançou seu programa de Gestão Ambiental, sendo o segundo tribunal do país a aderir à
Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P), do Ministério do Meio Ambiente. Qual a
importância da questão ambiental para o senhor?
A questão ambiental não é mais adiável. O exemplo não só
deve vir de cima, como também deve ser imediato. O Tribunal de Justiça do Rio, como grande consumidor de bens e
serviços, como cumpridor responsável das políticas públicas
e com o poder de compra que possui por meio das licitações, precisa desenvolver as boas práticas nas atividades que
lhe cabem. A degradação ambiental é fruto da forma como
hoje consumimos os recursos naturais. A busca pela medida certa para a justa qualidade de vida de cada um vem
forçando pessoas físicas e jurídicas a refletirem sobre os impactos de suas condutas e qual o papel que lhes cabe para
a reversão do quadro atual. Nesse sentido, o TJERJ alterou a
sua estrutura organizacional e traçou diretrizes administrativas, aderindo à A3P, como já foi dito. Instituímos, em junho
de 2011, a Comissão de Política de Gestão Ambiental do
Tribunal do Estado do Rio de Janeiro (COAMB), que conta
com o apoio do Departamento de Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais (DEAPE), por intermédio da sua
Divisão de Gestão Ambiental (DIGAM). A implementação
de boas práticas de governança possibilita uma gestão mais
profissionalizada e transparente. Inauguraremos em breve,
por exemplo, um moderno Centro de Reciclagem de Lixo.
Ainda com relação à questão ambiental, o senhor
vem realizando investimentos crescentes, objetivando a implementação total do processo eletrônico. Quais as vantagens apresentadas pelo processamento eletrônico e quais foram os avanços
obtidos na área no último biênio?
Modernizar o Poder Judiciário não significa, exclusivamente,
contratar novos servidores e magistrados, mas sim raciona-

lizar os trabalhos, a exemplo da alocação e da realocação
de servidores nas áreas mais carentes; da capacitação de
pessoal, inclusive por meio da educação à distância; da
simplificação de rotinas procedimentais nos cartórios e secretarias, com o propósito de alcançar a máxima eficiência
operacional, e, enfim, da virtualização do processo. Na minha gestão, como já disse, fizemos tudo o que a moderna
administração judiciária exige, sendo certo que, no campo
do processo eletrônico, avançamos muito, com iniciativas
no primeiro grau e expansão no segundo grau, cujo processamento estará totalmente virtualizado até o final desta
administração. Para isso, criamos um centro de digitalização
e indexação que possibilitará, em curto espaço de tempo,
a expansão do processo eletrônico para todo o Estado. O
processo judicial eletrônico, tal como o processo judicial tradicional, em papel, é um instrumento utilizado para chegar a um fim: a decisão judicial definitiva capaz de resolver
um conflito. A grande diferença entre um e outro é que o
eletrônico tem a potencialidade de reduzir o tempo para
se chegar à decisão. Dentre os inúmeros benefícios obtidos com a implantação do processo eletrônico, podemos
destacar o fim das colunas de processos físicos hoje existentes nos tribunais, órgãos públicos e escritórios de advocacia, ganhando-se, com isso, extraordinário espaço físico;
a economia decorrente da drástica redução dos custos de
aquisição de papéis, máquinas reprográficas e materiais de
escritório; a celeridade na realização das intimações e do
protocolo de petições; o fim da distância e do tempo entre
os jurisdicionados e a sede do Tribunal de Justiça, observada
a possibilidade de consulta dos processos em qualquer local
do planeta com acesso à internet, inclusive para a apresentação de peças processuais, interposição de recursos e os
demais atos inerentes ao exercício profissional; a portabilidade compartilhada dos processos, sendo possível que
todos os personagens desenvolvam autonomamente suas
funções sem distinção de tempo; a ampliação da publiciInteração n° 45
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dade das atividades jurisdicionais, facilitando a fiscalização dos
cidadãos aos atos do Tribunal, enriquecendo, do mesmo modo,
o exercício da ampla defesa; o monitoramento estatístico e o
acompanhamento da produtividade em tempo real; a eliminação do “tempo vazio do processo” exteriorizado nas rotinas
cartorárias dispensadas no sistema eletrônico; a humanização e
a qualificação dos servidores; a proteção ao meio ambiente; a
redução e o reaproveitamento da mão de obra.
Por falar em humanização, a questão social também
esteve muito presente nas ações de sua gestão. Quais
foram as principais inovações em responsabilidade
social nesse período?
O DEAPE, subordinado ao Gabinete da Presidência do TJERJ,
agiu intensamente na área de responsabilidade social com diversos projetos. Implementamos, por exemplo, o Projeto Pró-Cidadania, que teve seu início em outubro de 2011, com 20
deficientes auditivos. Em seguida, atendemos mais 20 em novembro e mais 20 em dezembro, num total de 60, contando,
ainda, com 4 supervisores e 1 assistente social, objetivando a
digitalização de processos e documentos no Departamento

de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA), da DGCON. Em
outros projetos, a orientação foi democratizar a Justiça, priorizando o atendimento às comunidades mais carentes; levar o
Poder Judiciário até ao cidadão que se encontra em condições
mais precárias, expandindo a prestação jurisdicional; orientar e
educar a população sobre seus direitos, proporcionando meios
eficientes de garanti-los, e promover a regularização documental do cidadão. O projeto “Justiça Itinerante” é especial, porque reflete uma forma profícua de parceria pública e privada.
Anteriormente à minha administração, havia apenas 4 veículos
empregados nesse projeto. Acrescentamos mais 11, totalizando, hoje, 15 veículos. Inauguramos a “Justiça Itinerante” no
Batan, Morro do Alemão, Vila Cruzeiro, Cidade de Deus, Rocinha, Quatis e Jardim Gramacho. Ao nos aproximarmos dessas
comunidades, sentimos uma emoção que normalmente o juiz
não experimenta. Está havendo uma mudança significativa na
sociedade e o Poder Judiciário tem feito sua parte, não medindo
esforços para trazer todos para a cidadania. Temos ações de
divulgação educacionais e estimuladoras de boas práticas. Estamos levando a “Justiça Itinerante” a lugares antes inacessíveis.
Não queremos deixar ninguém para trás.

01

02
04

03
05

06

“Está havendo
uma mudança
significativa na
sociedade e o
Poder Judiciário
tem feito sua
parte, não
medindo esforços
para trazer todos
para a cidadania.
(...). Estamos
levando a “Justiça
Itinerante” a
lugares antes
inacessíveis.
Não queremos
deixar ninguém
para trás.”

01 – Assinatura do termo de compromisso para o pagamento dos precatórios judiciais ; 02 – Dia da Árvore; 03 - Exposição do “Projeto Arte e Sustentabilidade”;
04 – Lançamento do “Programa de Gestão Ambiental”; 05 - Instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio e
06 – Projeto “Justiça Itinerante” no Complexo do Alemão
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Novidades na Semana Nacional
da Conciliação 2012
TJERJ realiza conciliação inédita no segundo grau de
jurisdição e premia empresas com mais acordos
durante a sétima edição do evento
Foto: Flavio Porto

A

sétima edição da Semana Nacional da
Conciliação, realizada pelo
CNJ em todo o país em novembro, foi um sucesso no
TJERJ. Em parte, os bons
resultados se devem
às novidades apresentadas pelo Tribunal durante o evento.
“Além de buscar acordos e reduzir demandas,
aproveitamos a Semana
para fazer alguns experimentos”, afirmou o juiz
Flávio Citro, coordenador
do Centro Permanente de
Conciliação dos Juizados
Especiais e Cíveis.
Um desses testes
foi a prática, pela
primeira vez no
Estado, da conciliação no segundo grau de Jurisdição.

ações do Tribunal, que busca mudar o comportamento
das empresas em suas relações com os consumidores.
“O critério para a premiação não se baseou apenas no
resultado obtido pelas empresas na Semana. Consideramos, também, a participação nos mutirões ao longo
do ano e com percentual significativo. Além disso, foi
levada em conta a participação delas nos três graus de
jurisdição”, explicou o magistrado.
Já o último dia da Semana Nacional da Conciliação,
14 de novembro, o Dia da Desjudicialização, foi dedicado exclusivamente à realização de acordos pré-processuais. “É uma forma de evitar que esses conflitos se
tornem processos judiciais, facilitando o acordo entre
as partes, que passa a ser feito virtualmente. Com o
objetivo de dar maior visibilidade a essa alternativa,
realizamos os acordos de maneira presencial durante
o dia 14”, explicou o juiz. No total, foram 79 atendimentos, com 93,6% de acordos. Destaque-se que
o acordo homologado na conciliação pré-processual
tem fundamento legal no artigo 585, c/c artigo 733
do Código do Processo Civil, vale como título executivo extrajudicial e tem força vinculante.
Foto: Flavio Porto

Durante os dias 7, 8 e 9 de novembro, foram realizadas
215 audiências no segundo grau, com percentual de
78% de acordos. Segundo o juiz Flávio Citro, o número superou a expectativa do Tribunal, que era de 50%,
apesar da alta porcentagem de ausência dos autores e/
ou advogados, que foi de 45%.
Outra novidade foi a premiação das quatro empresas
com maior número de acordos nas audiências realizados
durante o evento. Oi Telecomunicações, Banco Santander Brasil, Via Varejo e Banco Itaú Unibanco receberam
o diploma de reconhecimento e o troféu “Eu concilio”,
durante a cerimônia de encerramento do evento, que
contou com a presença, entre outras autoridades, da
desembargadora Leila Mariano e do 1º vice-presidente
do TJERJ desembargador Nametala Machado Jorge. A
iniciativa da premiação faz parte de um conjunto de
Interação n° 45
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A Semana Nacional de Conciliação ocorre anualmente
em todos os estados, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Tribunal do Rio, o processo de
conciliação não se restringe a apenas esse período; ele
é constante. “Nenhum juiz pode dar uma sentença tão
boa quanto o acordo entre as partes. Por isso, o Tribunal
realiza mutirões permanentes de conciliação, com 30 a
35 juízes leigos incumbidos exclusivamente de fazer essas

audiências”, declarou o presidente do TJERJ Manoel Alberto. “Vejo um novo tempo, de conciliação, pacificação
e diálogo. A judicialização em massa traz uma série de
problemas que precisamos administrar. Mas as instituições públicas e privadas estão conscientes do seu novo
papel. A prática da conciliação é fundamental para que
possamos cumprir nossa missão”, disse a desembargadora Leila Mariano, diretora-geral da EMERJ.

Foto: Carla Antonetti

A desembargadora Leila Mariano e os juízes Flávio Citro (no centro) e Arthur Eduardo Ferreira (1º à esquerda) com os representantes das empresas
premiadas na Semana Nacional de Conciliação no Salão Nobre do TJRJ

Confira os resultados da Semana Nacional

da Conciliação 2012:

- Processos de segunda instância: 215 audiências; 78% de acordos
- Varas Cíveis: 961 audiências, com 60% de acordos
- Centro Permanente de Conciliação: 1848 audiências e 91% de acordos
- Outros Juizados Especiais Cíveis que aderiram à Semana realizaram
2564 audiências
- Total da Semana no TJERJ: 5588 audiências, com 76,33% de acordos
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Servidor em foco

Logo no primeiro dia do evento, os servidores e seus familiares participaram de atividades físicas na Lagoa, onde optaram
pela caminhada de 4km, corrida de 4km ou corrida de 7.5km.
Em parceria com a AMIL, foram montadas tendas de apoio
aos participantes, com distribuição de bebidas, frutas,
lanches, além de oferecimento de sessões de massagens,
shiatsu e alongamento. Todos ganharam brindes, como camisetas e garrafas para armazenar água.
A preocupação com a saúde do servidor levou o Tribunal a instalar,
no Fórum Central, a “Estação da Saúde”, na qual 609 serventuários puderam realizar medição de índice de massa corporal, avaliação nutricional personalizada e teste de hipertensão. A Unidade de Correção Postural, no mesmo local, atendeu 98 servidores.

Galeria de imagens

Outra atração oferecida durante a Semana do Servidor foi o
stand up comedy “Hiperativo”, com o ator e comediante Paulo Gustavo, no Teatro Carlos
Gomes. Cerca de 600 servidores compareceram ao espetáculo. Também estiveram
presentes o presidente Manoel Alberto, a desembargadora Norma Suely Fonseca
Quintes, o juiz auxiliar da
presidência, Sandro Pitthan
Espíndola, e a diretora-geral
da DGPES, Beatriz Bezerra de
Menezes Gaspar.

Foto: Benício Brandão

A integração entre os servidores foi o principal benefício apontado pelos serventuários na iniciativa. “Trabalhamos em setores
diferentes e tivemos a oportunidade de conhecer pessoas com
as quais falávamos apenas por telefone. Espero que o Tribunal
realize outros eventos como este”, declarou Marcelo Queiroz,
diagramador da Divisão de Artes Gráficas (DGLOG/DIAGR). Neide Maria Teixeira de Oliveira, servidora do cartório Distribuidor
da Comarca de Cabo Frio, aprovou a iniciativa: “Amei! Tudo que
pudermos receber na comarca será muito bem-vindo”, afirmou.

A estação contou
também com uma “vitrine dental”, que possibilitou aos servidores tirarem dúvidas
sobre os diversos produtos odontológicos do mercado e seu
uso correto. As ações de qualidade de vida e bem-estar também foram realizadas nos fóruns de Caxias, Petrópolis, Volta
Redonda, Cabo Frio e Campos, somando 376 atendimentos.

Antonetti

U

ma série de ações envolvendo bem-estar, entretenimento e esporte marcaram as comemorações pela Semana
do Servidor no TJ do Rio, como forma de homenagear e
valorizar os profissionais que são fundamentais para a instituição. A Lagoa Rodrigo de Freitas foi o local escolhido para
o início do evento, no dia 21 de outubro. As celebrações
prosseguiram até o dia 26 de outubro.

Foto: Carla

TJERJ promove ações comemorativas
pela Semana do Servidor

Encerrando a Semana, o presidente Manoel Alberto realizou, entre os serventuários do 1º Núcleo Regional (NUR),
o sorteio de uma TV LED - 3D, de 40 polegadas, e cartões
Visa Vale com crédito no valor de R$ 400,00. O sorteio
aconteceu no dia 25, no salão Nobre do TJERJ, e teve como
ganhadores Rejaney Rodrigues Lobo (TV) e Andrea de Souza Pontin, Carlos Alberto Maciel e Ivana Maria Guimarães
de Motta Araújo (Visa Vale). Os mesmos prêmios foram
sorteados pelos juízes dirigentes nos demais NUR.
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De grão a Grão
Criado pela juíza Thelma Fraga, falecida em novembro, programa de
rede de ações dissemina internacionalmente ideia de equilíbrio
social, a partir da prevenção e da Justiça restaurativa

A juíza Thelma Fraga, discursando num evento de repercussão internacional, o TEDxRio

A

convicção de que pequenas ações independentes, quando somadas, podem interferir positivamente no todo, foi
o que, a princípio, motivou a juíza Thelma Araújo Esteves Fraga, quando titular da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, a criar
o “Projeto Grão”, ao qual deu prosseguimento mesmo após
passar a atuar no 14º Juizado Especial Cível de Jacarepaguá.
Sensibilizada pela importância social do projeto, a revista Interação entrevistou a magistrada, em outubro, com o objetivo de divulgar ainda mais o programa. Contudo, em virtude
do falecimento da juíza, ocorrido em 19 de novembro, devido a um acidente vascular cerebral, em meio ao fechamento
desta edição, a presente matéria sai como homenagem, in
memoriam, à pessoa e à figura pública de Thelma Fraga, assim como aos seus ideais e realizações, exemplares, no que
se refere ao reconhecimento da dignidade e da possibilidade
de aperfeiçoamento do que há de essencial no ser humano.
O “Projeto Grão” tem despertado o interesse de muitos ativistas sociais e alcançado projeção fora do país. Em 2011,
por intermédio do defensor público Cláudio Mascarenhas, o
programa foi divulgado na Universidade Nacional de Zamo-
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ra, na Argentina. Ainda no mesmo ano, o trabalho realizado pelo grupo foi destaque em palestra proferida pela juíza
Thelma Fraga, num evento de repercussão internacional, o
TEDxRio, promovido pela célebre fundação Technology, Entertainment, Design (TED). Foi a primeira vez em que um
magistrado, brasileiro ou não, participou de um evento que,
desde 1984, já teve entre seus palestrantes nomes como Bill
Clinton, Paul Simon, Bill Gates, Bono Vox, Al Gore e Michelle
Obama. Em seus encontros anuais, o TED elege e divulga,
mundialmente, projetos de grande relevância social, visando, assim, à implementação dos mesmos.
Ao falar sobre as origens do programa, a magistrada declarou, na época, à revista Interação, que “a primeira ideia
foi a de criar um projeto para estudar as causas de desequilíbrio social do bairro de Jacarepaguá. No início, foram
contempladas as seguintes linhas de atuação: pesquisa de
dados (quantitativa); estudo do fenômeno social (qualitativa); escutatória (qualitativa); atendimento a vítimas e réus, e
desenvolvimento de um trabalho-piloto de campo, no qual
foi realizado um estudo dos perfis biopsicológicos dos réus,
acompanhados de estatísticas dos crimes praticados na co-

papel na comunidade, poderemos, com diversas ações isoladas, conseguir, com o conjunto
delas, uma mudança efetiva que nos leve ao
tão desejado equilíbrio social”.

munidade. A partir disso, utilizando os processos como fontes de estudo, foram estabelecidas ações preventivas, com o auxílio de diversos
atores sociais. Assim nasceu o projeto”.
A prática é inovadora, devido à atuação preponderante do juízo como gestor de ações de
prevenção à prática de crimes, com respaldo nos
históricos constantes dos processos já julgados
ou em fase de instrução. O primeiro estudo de
perfis a partir dos processos foi realizado em
2005, tendo sido implementadas diversas práticas preventivas, desde então. “Inicialmente,
consegui a vinda de uma psicóloga do quadro
de funcionários do Tribunal, por empréstimo.
Depois, fiz uma parceria com uma universidade, para a vinda de estagiários de Direito e
Psicologia, para a realização da pesquisa inicial
(perfis biopsicológicos dos réus e estatística dos
crimes). Com base nos resultados das pesquisas,
desenvolvemos 5 grupos fixos de trabalho, para
possibilitar a implementação das ações preventivas”, explicou a magistrada.

“O trabalho
focado em
uma Justiça
preventiva está
possibilitando,
através das
diferentes
parcerias, o
desenvolvimento
de um cenário de
efetiva inclusão
social.”
Juíza Thelma Fraga

Projeto ajudou a diminuir a criminalidade de Jacarepaguá
No que diz respeito aos propósitos da Justiça,
os resultados alcançados têm sido expressivos
em sua eficácia e celeridade: diminuição dos
índices de criminalidade; criação de agentes
transformadores; aproximação do Judiciário
com a comunidade; diminuição do número
de processos; efetividade das respostas sociais,
e reinserção social. Atualmente, com base no
último relatório gerado pelo comandante da
Polícia Militar, Jacarepaguá apresenta um dos
menores índices de criminalidade do Estado,
embora seja uma comarca localizada em um
bairro inserido em zona urbana, e que até pouco tempo era noticiado no Brasil e no mundo
como um lugar extremamente perigoso, por
está inserida no seu limite territorial a Cidade
de Deus, conforme destacou a juíza Thelma.
Quando questionada sobre as razões do sucesso, a magistrada disse: “São estabelecidas
parcerias com quase todas as categorias de
atores sociais (delegados, promotores, comandantes de Polícia, empresários, estudantes, profissionais liberais e Poder Público). Além disso,
promovemos a disseminação da ideia de que
não há necessidade de uma grande ação para
a mudança do entorno social, e de que, se cada
um fizer um pouco mais do que pensa ser o seu

“O objetivo
do projeto é
recuperar vidas,
e não há campo
melhor de
trabalho para
tal finalidade
que o sistema
penitenciário.”
Juiz Carlos Eduardo
Carvalho de
Figueiredo

A juíza esclareceu, ainda, que o estudo dos processos e de seus reflexos gerou o mapeamento
gráfico e estatístico dos problemas da comunidade, possibilitando a implementação de ações
preventivas pedagógicas associadas à inserção
de novos valores: “O trabalho focado em uma
Justiça preventiva está possibilitando, através
das diferentes parcerias, o desenvolvimento de
um cenário de efetiva inclusão social”.
O promotor de Justiça Eduardo Paes, um dos
principais colaboradores do projeto, e integrante do grupo que possibilitará a sua continuidade, apresentou o resultado de um desses convênios: “A Faculdade Signorelli é parceira num
grande grupo do ‘Projeto Grão’, referente à
implantação de uma casa de cidadania e justiça
em Jacarepaguá. Trata-se de um centro integral
de atendimento ao público, com a existência de
escritório-modelo, conciliação, mediação, PROCON, regularização e obtenção de documentos,
enfim, toda sorte de serviços para o exercício
pleno da cidadania. Além da estrutura física,
cedida pela faculdade para a construção do
centro, os universitários, orientados por profissionais específicos, serão a base do atendimento
da casa. Ressalte-se que semelhante projeto é
recomendado pelo CNJ, mas até hoje ainda sem
implementação no país”.
Os benefícios do projeto são proporcionados
com total gratuidade. Todos os funcionários da
vara são voluntários. Quanto aos demais envolvidos, também sem qualquer ônus, atuam como
coordenadores de grupos temáticos, a exemplo
dos promotores das centrais de inquérito, artistas, o subprefeito, membros diversos da comunidade, a Secretaria de Cultura, entre outros, cada
qual com ações pertinentes, de acordo com a
demanda necessária à implementação das ações
do grupo. A base do trabalho é o voluntariado,
e, em especial, o acadêmico.

Práticas e metodologia
O “Projeto Grão” utiliza a formação de redes
intersetoriais para a multiplicação de atividades e potencialização de resultados. Há quatro
importantes redes de atuação, denominadas:
“Teia da Vida” (local e com ênfase no protaInteração n° 45
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gonismo das comunidades); “Conexão em Rede” (local para
desenvolvimento de projetos e programas temáticos); “Fazer
Brasil” (interestadual, com foco em pesquisas para fomento
de ações afirmativas, ações preventivas e Justiça restaurativa) e “Conexão Rio Social” (composição mista entre empresas e comunidade, para a formação de grupos de trabalho e
otimização de ações em um mesmo espaço territorial).

Pesquisas em desenvolvimento: eficiência do trabalho em redes intersetoriais; fenômeno da retratação nos casos de violência doméstica; perfil biopsicológico da mulher vítima da
violência doméstica; uso da conciliação como forma satisfatória de resolução de conflitos; empregabilidade nas comunidades, além de sonhos e desejos da população de baixa renda.

A partir das pesquisas e do trabalho de campo, desenvolveram-se 62 grupos de trabalho temáticos, cuja composição
mista, que contempla, desde empresas de grande porte até
moradores em situação de risco, permite o sucesso do projeto, quanto à realização das ações e apoio administrativo.
Os grupos são concentrados nos seguintes temas centrais:
violência e criminalidade; reequilíbrio financeiro e geração de
renda; reequilíbrio psicológico e familiar; inclusão sociocultural; equilíbrio socioambiental; saúde; formação educacional;
equilíbrio social através do esporte, e estrutura do projeto.
Resultados expressivos já podem ser percebidos, entre os
quais a integração das diferentes comunidades; inserção
social de egressos; diminuição considerável dos índices de
violência; aproximação do empresariado local para interagir sobre os problemas; integração entre as Polícias Civil e
Militar; aproximação entre Poder Público, iniciativa privada
e população, entre outros.
De acordo com o juiz em auxílio à Vara de Execuções Penais
- com a qual o “Projeto Grão” atua em harmonia -, Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo, “o objetivo do projeto é recuperar
vidas, e não há campo melhor de trabalho para tal finalidade
que o sistema penitenciário”, sabendo-se que a efetivação de
direitos da execução penal deve colaborar para o retorno ao
convívio social: “O projeto utiliza metodologia de ‘realização de
sonhos’, que podem ser exemplarmente traduzidos em experiências frutíferas, como aquelas vivenciadas pelos egressos Leonardo Batista de Jesus, Fábio Leão e Rubens Rumos. Ao final,
resta a reflexão de que a pena não pode subtrair a esperança
inerente à existência humana. Ela será, de fato, ressocializadora
e eficaz quando conseguir resgatar a dignidade antes suprimida ou esquecida”, afirma o magistrado.

Temas pesquisados
Aspectos pesquisados pelo “Grão” desde 2006: perfil social e biopsicológico dos réus (2006 e 2007); crimes praticados em Jacarepaguá (estudo comparativo de 2007 a
2010); ações integradas na área segurança pública (2009
e 2010); avaliação psicossocial na área criminal; alguns
questionamentos sobre as implicações da adolescência
no comportamento delituoso da idade adulta (2008); papel da mulher no tráfico de drogas (2009 e 2010); adolescentes em conflito com a lei, e sistema de valores para
uma sociedade justa (2011).
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Inclusão sociocultural: oficina de poesia

Histórico e histórias
Segundo a idealizadora do
“Grão”, no decorrer do período de 2005 ao primeiro
“O projeto ajudou semestre de 2007, o trabaa descobrir em mim lho desenvolvido se limitou
à realização de pesquisas e
a pessoa que eu
atendimento às vítimas e
réus, devido à inexistência
gostaria de ser.”
de uma estrutura adequada aos propósitos, mas, “a
Leonardo Batista,
participante do projeto e, partir de 2008, e, principalatualmente, empresário do mente em 2009, avançou-se nas escutatórias e na
ramo de reciclagem.
formação de redes, imprescindíveis em razão da ausência de recursos financeiros”. Atualmente, as pesquisas prosseguem e há fomento para
novas ações, bem como para a potencialização das já existentes.
No início do ano de 2010, o “Projeto Grão” foi objeto de
um programa especial da TV Justiça, tendo sido citado
como exemplo de aproximação entre o Poder Judiciário e a
comunidade, com resultados positivos. O breve documentário deu enfoque a seis grupos de trabalho, relacionados
às seguintes atividades: reinserção social de egressos, bibliotecas para todos, brinquedotecas, hortas urbanas, segurança pública e reforço escolar.

Pode-se destacar que o grupo de trabalho com maior repercussão é o de reinserção de egressos, que já foi tema de
inúmeras reportagens, tanto na mídia escrita quanto na televisiva. No último ano de atividades, por exemplo, a média
de notícias sobre o êxito desse trabalho é de cerca de três
inserções por mês, em diferentes veículos de comunicação.
São dignos de registro os depoimentos de vários daqueles
que tiveram uma segunda oportunidade e reconheceram
os méritos do trabalho, entre os quais, por uma questão de
espaço, a revista Interação ouviu apenas dois deles:
“Ex-traficante de armas e drogas, fui, no começo, um
jovem fascinado pelas histórias de Robin Hood. Militei no tráfico por 18 anos. O ‘Projeto Grão’ muito me
auxiliou e ainda me ajuda a administrar o meu lado
empresarial. Sou um exemplo para a minha comunidade, como presidente da Cooperativa Cidade de Deus de
Material Reciclado. Trabalhamos com egressos do sistema penal, resgatando, dando oportunidade. Tiramos
do rio Arroio Fundo, que percorre a Cidade de Deus,
de 8 a 12 toneladas de lixo por mês. O projeto ajudou
a descobrir em mim a pessoa que eu gostaria de ser”,
declarou Leonardo Batista, 34 anos, atualmente, empresário do ramo de reciclagem.
O segundo depoimento é de Fábio Leão, 36 anos, egresso do sistema penal, após ter cumprido sete anos de
condenação. Ex-dependente químico, Fábio havia sido
aliciado pelo crime aos dez anos de idade: “Hoje, sou
professor de artes marciais de uma das melhores academias da América Latina, campeão carioca de muay
thai, e segundo lugar no Brasil e no campeonato pan-americano. Faço parte do ‘Projeto Grão’. É um programa que vem dando certo. Tenho seis alunos que treinei
dentro da prisão. Quando eles ganharam a liberdade,
me procuraram, foram apresentados ao projeto, e, hoje,
eles trabalham como instrutores de artes marciais, estão
competindo e crescendo nesse cenário. O que me motiva mais é a possibilidade de ajudar pessoas que precisam
de uma mão estendida. Trabalho no meu sonho, na prevenção, lutando e como professor. Me sinto totalmente
incluído”, afirmou o esportista. Mas, ao falar sobre o
falecimento da pessoa responsável pela sua mudança
de trajetória, Fábio não conseguiu conter a emoção:
“Thelma Fraga é um anjo que sei que foi meu poderoso
Deus quem a colocou em nossas vidas. Quando ninguém
acreditava em mim, ela me devolveu a vontade de viver e
me ajudou a ser alguém, adentrando pelas portas da Penitenciária Moniz Sodré, dizendo: ‘Não condenei você,
condenei o ato cometido. De agora em diante, Fábio,
você vai escrever uma nova história de vida’. Com sua
atitude, ela me guiou e me pôs no caminho certo. Por
tudo isso, ela é minha amiga pra sempre, e pra sempre
não tem fim”, declarou.

Em entrevista à Interação, falando
sobre a lacuna deixada pela morte da amiga, a juíza Daniela Reetz,
colaboradora do projeto, anunciou
que, em breve, serão realizadas
reuniões entre os principais participantes do programa, objetivando
estabelecer linhas de atuação que
visem à continuidade do mesmo. E
afirmou: “Ao conhecer Thelma Fraga, descobri que há, mesmo, heróis
e princesas de verdade neste mundo. Pessoas que vão muito além
das demais e ultrapassam a barreira do impossível. Pessoas realmente
extraordinárias, que revolucionam,
mudam a vida e o tempo. Não há
como defini-la. Que seus atos,
sorrisos e projetos falem por ela,
falem dela e expressem a beleza e a
grandiosidade de sua alma”.

“Trabalho no
meu sonho,
na prevenção,
lutando e como
professor. Me
sinto totalmente
incluído.”
Fábio Leão,
participante do
projeto e campeão
carioca de muay thai

Esperamos, também, que o “Grão” plantado e cultivado
pela juíza Thelma Fraga, além de servir de motivação a outros “lavradores”, venha a produzir muito mais frutos.

Fábio Leão em competição oficial
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Juiz
Alexandre Pontual
Nem sempre a carreira jurídica foi o foco
principal do juiz Alexandre Pontual. Em
1986, seduzido pelos planos econômicos
que tentavam salvar o Brasil da crise, Pontual prestou vestibular e ingressou no curso de Economia. A falta de afinidade com
a Matemática Financeira o fez desanimar.
“Logo na primeira prova, tive uma derrota
séria”, disse, bem-humorado. Mas se ilude quem pensa que o magistrado desiste
facilmente de seus objetivos. A aprovação
no concurso para ingresso na magistratura
ocorreu após a sexta tentativa. Atualmente, Alexandre Pontual é juiz dirigente do
5º NUR e titular da 4ª Vara Cível de Volta
Redonda. Profissional competente, o magistrado foi um dos principais responsáveis
pela implantação da certificação multissítio no 5º NUR, um processo inovador.
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“A magistratura é um serviço essencial,
que deve ser desempenhado com amor,
inspiração e transpiração.”

O senhor nasceu no Rio de Janeiro. Como foi sua infância?
Tive uma infância normal, minha família era de classe
média. Lembro com carinho do Colégio Marista São José,
na Tijuca, onde estudei, desde a 3ª série até o último ano.
Era um estudante dentro da média. Sou filho único, mas,
apesar disso, durante a infância nunca senti falta de ter
um irmão, talvez porque tenha morado em prédios onde
havia outras crianças. Hoje em dia é que sinto falta, principalmente pela responsabilidade de ter dois pais idosos
que precisam de minha atenção.
Em que momento o senhor optou pelo Direito?
Fiz um período de Economia na Universidade Santa Úrsula. Era por volta de 1986, época dos planos econômicos;
todos queriam salvar o país, que estava à beira do colapso
financeiro. Empolgado pelo momento, comecei a cursar
Economia, porém confesso que nunca fui um amante
de Matemática. Logo na primeira prova, de Matemática
Financeira, tive uma derrota séria, dessas que você nunca
mais esquece (risos). Em função disso, fui desanimando e
pensando seriamente em cursar Direito. Fiz outro vestibular e passei, desta vez para a Universidade Candido Mendes, onde me formei, em 1992.
O senhor ingressou na Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro em 1994. Como foi
sua atuação na área?
Para mim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi
uma escola necessária. Por meio dela, tive contato
direto com a miséria. Vi tanta pobreza, tanta falta de
amor; aprendi muito, principalmente em relação ao
trato com as pessoas. Aprendi a lidar e a entender
melhor o ser humano.

Em 1998, o senhor ingressou na magistratura. Conte-nos sobre esse período.
Ingressei na magistratura após seis concursos! Fiz poucos
cursos, estudei em casa. Lembro exatamente desse momento, em que organizei um horário especial de estudos,
que era seguido rigorosamente. Tinha um ritmo intenso e,
mesmo não obtendo êxito imediato, nunca desanimei. Eu
nunca desisto, nunca olho para trás, essa é uma característica da minha personalidade. Sabia que era algo que eu
iria conquistar de qualquer maneira, não importa quanto
tempo levasse.
O senhor é juiz titular da 4ª Vara Cível de Volta
Redonda, desde novembro de 2007. Como é o trabalho na cidade?
Confesso que sempre quis trabalhar em Volta Redonda,
por ser uma cidade próxima à Capital, ótima de se morar
e que apresentava um grande desafio profissional. Ao
chegar na 4ª Vara Cível, encontrei 9.700 processos. Não
havia juiz titular há algum tempo e os servidores estavam
desmotivados. Enfrentei o desafio e, hoje, me sinto recompensado. Temos, atualmente, 7.600 processos, pauta
de 45 dias, pesquisa de satisfação com usuários apresentando 75% de aprovação. Servidores felizes, partes satisfeitas e sentimento de dever cumprido. No entanto, sei
que ainda há muito para se fazer.
Em 2009, o senhor foi convocado para atuar no
Conselho Recursal. Poderia falar um pouco sobre
essa experiência?
O ano de 2009 foi especial e emocionante para mim.
Fui convocado para o Conselho Recursal. Na época,
fui escolhido entre 20 juízes do Estado para compor
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um grupo seleto que tinha por finalidade dar uma nova cara e
abordagens distintas aos julgamentos. O grupo foi muito importante para a minha carreira. O colegiado me ensinou a ouvir
opiniões distintas e a respeitar a vontade da maioria.
No mesmo ano, o senhor foi convidado para assumir como juiz
dirigente do 5º NUR - Volta Redonda, cargo que exerce até hoje.
Quais são os maiores desafios enfrentados por um juiz dirigente?
O juiz dirigente é um braço descentralizado da Corregedoria, com
uma série de atribuições no campo funcional. Hoje acredito que a
maior dificuldade do juiz dirigente é a carência de servidores. Existe
uma demanda intensa de serviço, e não temos o número suficiente
de serventuários. No mais, devemos ter paciência com os funcionários e foco na atividade fim, que é a prestação da atividade jurisdicional do Estado de modo rápido.
Quais foram os momentos de maior satisfação como juiz dirigente de NUR?
A primeira grande satisfação foi o convite. O corregedor da época,
desembargador Roberto Wider, me chamou quando eu estava no
Conselho Recursal. De fato, eu queria mesmo voltar para a cidade de
Volta Redonda. Outro momento importante foi a escolha do 5º NUR
para o projeto SIGA e, posteriormente, para o projeto de certificação ISO 9.001 multissítio. Um projeto novo, silencioso e desafiador.
Fiquei muito satisfeito com a mudança de paradigma do NUR. Hoje,
somos vistos como parceiros dos servidores e como um canal de
interlocução junto ao Tribunal. Ouvimos o pessoal do Sindicato, que
trafega pela sede, com a fraternidade que deve existir entre os órgãos que, em última análise, buscam o mesmo fim. Por isso, me esforcei para implantar motivação na equipe, verdade relacional entre
os servidores, e intensifiquei ações de comprometimento.
Em sua opinião, como deve ser a atuação de um juiz dirigente de NUR?
Em primeiro lugar, entendo que o comprometimento é fundamental. Lembrando que, para tanto, devemos dar o exemplo. Já cedi
dois funcionários, da 4ª Vara Cível, para outras serventias, e outros
três da administração do NUR, porque era importante para o bom
seguimento do serviço. Em segundo lugar, acredito que a verdade
relacional há de ser cultuada. Não há nenhuma relação humana
firme calcada na mentira. Logo, se um colega me pede algo que sei
que não conseguirei, explico e digo não, anotando para providência assim que puder. A mesma coisa acontece com um funcionário
que pretende uma remoção ou alguma faculdade que não posso
atender. O “sim” e o “não” estão na própria atividade e são postos
diariamente com a mesma naturalidade e verdade. Acredito que este
posicionamento me torna próximo de todos e evita requerimentos
impossíveis ou inviáveis, retirando dali as frustrações. O terceiro ponto fundamental é o registro. Tudo que acontece no NUR tem registro, mediante e-mail, ata, ou ofício. O documento nos dá segurança,
inclusive na hora em que erramos. Em quarto lugar, é importante
o conhecimento das atribuições. O serviço administrativo não foi
matéria de concurso. Em razão disso, estamos em aprendizado constante. O quinto ponto é o respeito aos nossos servidores; afinal, eles
se dedicam com afinco ao trabalho e tratam os jurisdicionados com
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“Conheço Pontual há muitos anos e
atesto que sua capacidade intelectual
soma-se a uma arguta capacidade
de enxergar os fatos, porquanto um
nato cronista do cotidiano. Emprega
com zelo seus conhecimentos na
prestação jurisdicional, com decisões
corretas e brilhantes, tratando com
urbanidade advogados, servidores
e partes. Ademais, é talhado para a
função administrativa, conduzindo
o 5º NUR de modo escorreito, com
justiça de propósitos e consciência
social, otimizando a vida funcional
dos servidores a ele afeitos.“
Juiz Marcelo Dias da Silva

Essa visão diferenciada certamente contribuiu para que o 5º
NUR fosse o primeiro Núcleo a receber a certificação multissítio.
O que esse fato representa?
A certificação é, de modo muito sintético, a instauração de um conjunto de rotinas administrativas e gerenciais, com a finalidade de impor às
unidades organizacionais uma série de processos uniformes de trabalho
e monitoramento de dados, tudo com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço judiciário. Dito isto, não tenho dúvidas em atestar que a
certificação multissítio das 14 Varas Cíveis do 5º NUR criou um padrão
de satisfação do usuário quase que duas vezes superior ao encontrado
nas melhores Varas Cíveis certificadas, pelo sistema unitário. O resultado
é acompanhado pelo Núcleo de Qualidade implantado por mim no 5º
NUR, verdadeiro escritório central, que se mantém firme com a motivação e inspiração dos servidores envolvidos. Os dados são analisados e, se
acontece de uma unidade sair da meta ou apresentar um indicador fora
dos parâmetros normais, aplicamos uma ação corretiva. Observo que
essa ação corretiva se destina a ajudar, corrigir e, posteriormente, medir,
verdadeira colaboração para que todas as unidades tenham desempenho
semelhante. Esse sistema, para fins de serviço judiciário, é o primeiro e
único no Brasil, mais um marco positivo das sucessivas administrações do
Tribunal, e que definitivamente instaura uma nova era, a um custo razoavelmente mais baixo, e com uma estrutura de controle muito eficiente.
O senhor tem 14 anos como magistrado. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas durante esse período, no exercício da magistratura?
A magistratura é um serviço essencial, que deve ser desempenhado com
amor, inspiração e transpiração. O primeiro grande desafio foi o primeiro
dia de trabalho, com toda aquela ansiedade e vontade de começar. Posteriormente, houve um episódio em que aprendi muito. Em 1999, em
uma ação de reparação por danos decorrentes de preconceito racial, eu
entendi que não tinha havido racismo. A imprensa distorceu os fatos, me
acusou de ser racista. Concedi entrevistas, mas não publicaram o que eu
tinha realmente falado. Fui usado como material de notícia. Foi um momento difícil, que se arrastou por cerca de um ano.
Em sua opinião, como deve ser a atuação do juiz moderno?
Como juiz do interior, percebo que, por anos, conduzimos nossa imagem
de modo totalmente equivocado. Tentamos, de modo solitário, plantar
ou impor ao tecido social respeito, credibilidade e admiração. Colhemos
raiva, inveja, indignação e desmerecimento. Recentemente, a AMAERJ
e AMB perceberam a necessidade do trabalho da imagem sob um enfoque ético e transparente, visando nos colocar no local correto, que, a
meu ver, é de ser o grande crítico do fato social, o amigo do povo, justo,
honesto, sincero e interessado na solução dos conflitos. Para tanto, devemos nos envolver nos conflitos. Oportuno exemplificar a necessidade
de inspeções judiciais em algumas contendas, audiências especiais e o
pronto atendimento aos advogados. Temos de dar sentenças pedagógi-

Foto: Flavio Porto

paciência e amor. É comum uma conversa de “divã” entre nós do NUR e
um servidor em tremendo conflito. Muitas vezes, mediante comunicação
à Corregedoria, tomamos decisões aparentemente desarrazoadas, em
função de situações ímpares não previstas na regra geral. Isso é humano,
respeitoso, digno, e deve ser fomentado, porque precisamos tratar a todos com respeito e educação.

Entre os valorosos juízes da
comunidade do sul fluminense, o
juiz Alexandre Pontual se destaca
pelo espírito irrequieto e pela
urgência na distribuição de Justiça.
Sempre conseguiu impregnar estas
características nos órgãos em que
atua e atuou, de modo que, além do
conteúdo juridicamente preciso, suas
decisões são emanadas com celeridade
e com grande eficácia na construção
da paz social. Privo de sua amizade há
muitos anos, o que para mim é motivo
de orgulho.
Desembargador José Roberto
Portugal Compasso
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cas, muitas vezes duras, porém sempre
com linguagem clara e escorreita. Creio
no poder da urbanidade e educação.
Tenho absoluta certeza de que aquele
que grita nunca tem razão, dessa forma
a tranquilidade deve ser a nossa marca.
O senhor é casado e pai de dois filhos. Qual a importância da família
em sua vida?
Tenho uma família verdadeiramente
incrível. Meus filhos Giullia, de 13 anos,
e Gabriel, de 10, me emocionam e me
enchem de orgulho todos os dias. Minha
mulher, Anna Beatriz, abdicou de muitas
coisas, para que eu pudesse seguir minhas
escolhas profissionais. Recentemente, precisou deixar a sua profissão de advogada
em prol da família. Já pensamos em nos
mudar para Volta Redonda. Por enquanto,
fica a saudade, apesar de termos a tecnologia a nosso favor e também o fato de serem apenas 140 quilômetros de distância.
Quanto aos meus pais, tenho uma boa
relação com eles, apesar da distância física.
Sou eternamente grato aos dois pela dedicação, oportunidades e o amor dispensado. Espero ser sempre motivo de orgulho.
Em seus momentos de lazer, o senhor pratica esportes, especialmente o surfe. Este é o seu principal hobby ?
Desde adolescente, pratico surfe. Hoje, com 44 anos e 90 quilos, ainda insisto! Nos finais de semana, surfo com bons
amigos na Prainha, no Recreio e na Barra da Tijuca. É o esporte que contribui para minha saúde mental e física. Sempre
que posso, viajo para surfar. Já peguei onda na América Central, no Havaí e na Califórnia. Recentemente, estive na Indonésia, nas Ilhas Mentawai, um verdadeiro paraíso!

In fine
Livro: Código da vida, de Saulo Ramos.
Filme: Recentemente, assisti e gostei muito de Intocáveis.
Música: Sou bastante eclético, não tenho gênero musical preferido.
Esporte: Surfe.
Viagem Inesquecível: Havaí, onde passei o réveillon com a família em 2010, e Indonésia,
que visitei com amigos em maio de 2012.
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A reforma
do
1
Código Penal (II)
José Muiños Piñeiro Filho

Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro
Integrante da Comissão de Juristas que elaborou
o Anteprojeto do Novo Código Penal

Liberdade de imprensa
em sede penal:
Imunidade da crítica jornalística como inovação legislativa
asseguradora da proteção de matriz constitucional
“A liberdade de imprensa não é um privilégio de
jornalistas ou um meio de comunicação: é um
direito de todos nós.” (Eugênio Bucci)

A

o julgar a ADPF Nº 130, o colendo Supremo Tribunal Federal, por
maioria de votos, declarou não recepcionado pela Constituição do Brasil
todo o conjunto de dispositivos da Lei
nº 5.250/67, a então Lei de Imprensa,
terceira que vigorou no país ao longo
do século passado.
No acórdão da lavra do eminente relator,
ministro Carlos Britto, ficou assentada a
plenitude da liberdade de imprensa como

categoria jurídica proibitiva de qualquer
tipo de censura prévia, bem como que,
na ponderação dos blocos constitucionais
de bens de personalidade, há que ter precedência o bloco que dá conteúdo à liberdade de imprensa em relação àquele que
protege a imagem, a honra, a intimidade
e a vida privada, sem prejuízo da incidência, a posteriori, deste último bloco, para
asseguramento do direito de resposta e,
também, para assentar responsabilidades
penal, civil e administrativa.2

1
O presente estudo é a segunda abordagem pontual sobre o resultado do trabalho da Comissão de Juristas instituída pelo
Senado Federal para elaboração de Anteprojeto do Novo Código Penal, atualmente
materializado no PLS 236/2012.
2
ADPF Nº 130: “(...) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE
BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE
IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM,
HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO (...) PECULIAR
FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A
INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO
A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA (...)”.
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É, no dizer da Convenção Americana de
Direitos Humanos, o exercício de um direito que “não pode estar sujeito à censura
prévia, mas a responsabilidades ulteriores”.
A partir de tais balizamentos, a Comissão
de Juristas encarregada da elaboração de
anteprojeto para reforma do Código Penal estabeleceu premissas para dar um
novo tratamento à matéria, considerando
a sua inclusão e regulamentação, tão só
no Código Penal, e não mais em lei especial ou extravagante, em face das disposições constitucionais sobre o assunto.3
Atendendo aos informes anuais da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão integrante da Organização dos Estados Americanos (OEA),
no sentido de que os Estados membros
continuem com os processos de modificação legislativa para garantir o pleno

exercício da liberdade de expressão, tomando em consideração a jurisprudência
do sistema interamericano e procedendo
a reformas das leis relacionadas com os
delitos contra a honra e a descriminalização da conduta de desacato, propõe o
anteprojeto a revogação do atual artigo
331 do Código Penal.4
Ao trazer para o corpo do Código Penal
os crimes decorrentes das interceptações
de comunicações telefônicas, telemáticas
ou ambientais, sem a devida autorização
legal, a Comissão previu hipótese em que
o crime de “revelação ilícita” (anteprojeto:
“Artigo 154, § 1º - Revelar para terceiro,
estranho ao processo ou procedimento, o
conteúdo de interceptação telefônica, telemática ou ambiental enquanto perdurar
o sigilo da interceptação: Pena – prisão,
de dois a cinco anos. § 2º - Na mesma
pena incide aquele que divulgar, sem justa causa, o conteúdo de interceptação te-

“No acórdão da
lavra do eminente
relator, ministro
Carlos Britto,
ficou assentada
a plenitude da
liberdade de
imprensa como
categoria jurídica
proibitiva de
qualquer tipo
de censura
prévia (...).”

3
Constituição do Brasil: “Artigo 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
(...)”.
4 A questão é polêmica e houve reação contrária, principalmente por parte de delegados federais, da proposta de descriminalização do nosso desacato (Art. 331 –
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.). Na verdade, a própria Relatoria
Especial reconhece que “La aplicación de las leyes de desacato varía entre un Estado membro de la OEA y outro. Em ciertos países, las leyes de desacato penalizan sólo
los discursos insultantes que se pronuncian em presencia del funcionario público o por comunicación directa, como una carta o una llamada telefónica. Otras leyes de
desacato penalizan todo discurso que insulte, ofenda o amenace a un funcionario público, ya sea dirigido a la persona en cuestión o por un medio indirecto, como la
prensa.” O Brasil, em sede penal, se insere na primeira hipótese. Não obstante, a Comissão, ao elaborar o anteprojeto, optou por seguir a orientação do bloco regional.
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lefônica, telemática ou ambiental.”) não
pode ser imputado ao jornalista quando a
divulgação for motivada por justa causa,
que, no entender do colendo Supremo
Tribunal Federal, no ponto, se caracteriza
pelo interesse público5, porquanto há relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.
No entanto, sabe-se que são os crimes
contra a honra6 aqueles que mais preocupam os que consideram referidas incriminações um forte inibidor ou amarras à
livre manifestação do pensamento e da
expressão, notadamente, quando decorrente do pleno exercício da atividade jornalística. A preocupação, como se verá,
e caso aprovado o PLS 236/2012, estará
superada. Com efeito, não obstante ter
a Comissão, felizmente, valorado a honra das pessoas, propondo aumento nas
respectivas sanções das condutas que
violem esse bem jurídico, e consideran-

5
6

do causa especial de majoração o fato
de a ofensa ter sido cometida por meio
jornalístico7 - o que se aplica a qualquer
agente do crime e não especialmente
ao jornalista, como, equivocadamente,
tem-se entendido –, a grande novidade
sobre o tema, e que é a materialização
do asseguramento constitucional da plena liberdade de imprensa, é a imunidade
de que, doravante, serão beneficiados os
profissionais do Jornalismo.
De fato, a exclusão de ilicitude8, conforme o projeto passa a atingir a opinião
desfavorável da crítica jornalística, assim
como, hoje, já ocorre com a crítica literária, artística ou científica.9-10

“ A grande
novidade sobre
o tema é a
imunidade de que,
doravante, serão
beneficiados os
profissionais do
Jornalismo.”

Evidente que a atuação da doutrina e da
jurisprudência dará o alcance da disposição que regulará esta imunidade que
não conta com qualquer precedente legal na ordem jurídica brasileira.

ADPF Nº 130: “(...) A IMPRENSA, COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS (...)”.
Calúnia, difamação e injúria.

7
PLS 236/2012: “Artigo 140 – As penas cominadas neste Capítulo são aplicadas até o dobro se qualquer dos crimes é cometido: (...) II – por meio
jornalístico, inclusive o eletrônico ou digital, ou qualquer outro meio de comunicação que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.”.
8

Atualmente prevista como exclusão do crime (artigo 142 do Código Penal).

9 PLS 236/2012: “Artigo 141 – Não constituem difamação ou injúria: (...) II – a opinião desfavorável da crítica jornalística, literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar (...).”.
10
ADPF 130: “(...) O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa
eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas
a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua
relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio
das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e real alternativa à versão oficial dos fatos.”.
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Lugar de criança é no tribunal
Museu da Justiça lança Oficinas Pedagógicas com atividades lúdicas
para ensinar universo jurídico aos pequenos

Engana-se quem pensa que o passeio
pelos corredores e salões do antigo Palácio da Justiça foi considerado chato pelos
estudantes. Pelo contrário. Para transformar o rebuscado linguajar jurídico numa
atividade atrativa para crianças, agitadas
por natureza, as educadoras Blanca Dian
e Teresinha Sousa, ambas do Museu,
transformaram a visita em uma gincana.
Caça-palavras, jogo da memória e palavras cruzadas foram algumas das brincadeiras que os alunos curtiram. A figura
da deusa Themis virou quebra-cabeças. E
um jogo de perguntas e respostas agitou
o silencioso do outrora Tribunal Pleno.
Mas o ponto alto do passeio foi a visita ao Tribunal de Júri. “Vamos brincar
de julgamento?”, perguntou uma das
educadoras. Um aluno correu para
ser o juiz e pediu o martelo para dar o
veredicto, os outros se acomodaram
nas cadeiras dos jurados sem mesmo
saber que eles teriam que selar o destino de um réu de mentirinha. A dis26 Interação n° 45

persão natural dos pequenos deu lugar à atenção em torno do que fazem
o promotor e o advogado de defesa.
Perguntada sobre o que sabia do “crime”, a testemunha Beatriz, de nove
anos, disse que só estava ali para admirar o salão. O réu acabou condenado por 5 a 2. A punição? Nenhuma.
Tudo virou brincadeira de criança.
A ideia do Serviço de Exposição e Educação Patrimonial (SEEXP) é organizar
mais edições das Oficinas Pedagógicas. A equipe já tem o apoio dos professores. “Os alunos prestaram muita
atenção e desenvolveram a capacidade
de memorização. São crianças que, naturalmente, não se concentram com
facilidade. Fiquei encantada com a dinâmica das brincadeiras”, declarou a
professa Ana Paula Leite, que elogiou
a iniciativa do Museu. “Todos estão
de parabéns. Ensinar algo tão pesado
como as lições da Justiça não é tarefa
fácil. Em outros museus, não encontramos materiais e atividades específicas
para crianças”. O SEEXP é vinculado
à Divisão de Gestão da Comunicação
(DIGCO), que integra a Diretoria Geral
de Gestão do Conhecimento (DGCON).
Depois de um lanche saboroso oferecido pelo Museu, hora de ir embora.
Na saída, os estudantes deixaram bilhetes em post-its sobre o que aprenderam no passeio. As frases ficaram
grudadas no mural do hall de entrada do antigo Palácio. Em uma delas,
assinada por Jéssica, um ensinamento com cara de aviso. “A Justiça, por
mais que demore, sempre chega.
Nunca se esqueça”.

Foto: Felipe Barreto

“A Justiça é uma coisa que resolve nossos problemas”. A frase dita de maneira
simples e direta mostra que o pequeno
Samuel, de nove anos, teve um dia de
aprendizado com pitadas de diversão.
Ele e mais 27 crianças da Escola Municipal Benedito Ottoni, na Tijuca, Zona
Norte do Rio, fizeram parte da primeira
turma das Oficinas Pedagógicas. A iniciativa do Museu da Justiça tem o objetivo
de levar os conceitos do Direito a quem
começa a dar os primeiros passos rumo
à compreensão do mundo que o cerca.
Parece que, no primeiro teste, as crianças
do 4º ano do ensino fundamental tiraram nota dez.

A turma da Escola Municipal Benedito Ottoni com
as educadoras do SEEXP

Foto: Felipe Barreto

Alunos brincam de caça-palavras - a atividade foi
desenvolvida pelo Museu da Justiça
Foto: Felipe Barreto

A pequena Jéssica coloca o post it no hall de
entrada do Museu

‘Uma múmia, com todos os
achaques das múmias’
1

(Entrevista imaginária com Nelson Rodrigues,
em homenagem ao centenário do dramaturgo)

Como o senhor definiria o teatro?
O verdadeiro teatro agride sempre.
Agredidos o autor, o diretor, os intérpretes, os personagens e os espectadores. Qualquer peça autêntica e
qualquer uma é um julgamento brutal. Mas um julgamento que não absolve nunca, que só condena. Quando
escrevo as minhas peças, eu condeno
todo mundo e a mim próprio.
A criação artística envolve alguma
forma de solidão?
Normalmente, cada um de nós é um
solitário e um incomunicável. O sujeito vive roendo a própria solidão como
uma rapadura. Cada um de nós é um
ator sem plateia. Representamos, no
máximo, para uma namorada, para
meia dúzia de familiares, meia dúzia de
vizinhos, meia dúzia de credores.
Qual a maior necessidade dos
tempos atuais?
O homem precisa de utopias, e direi
mesmo: - são umas quatro ou cinco
utopias que ainda nos salvam.
Mas o senhor já foi chamado
de reacionário...
Sou um reacionário. Minha reação é
contra tudo que não presta.
O que o senhor, realmente, pensa
do casamento?
Sempre que um homem e uma mulher se gostam, precisam estar prodigiosamente sós, como se fossem o
primeiro, único e último casal da Terra.

O que acha de uma boa conversa?
Ninguém ouve ninguém. O que nós
chamamos de diálogo é, na maioria
dos casos, um monólogo cuja resposta é outro monólogo. Por isso, a
nossa vida é a busca desesperada de
um ouvinte.
Ao criar, como definiria sua relação com o mundo?
Sou um menino que vê o amor pelo
buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de
ficcionista. Sou (e sempre fui) um
anjo pornográfico.
O que pensa do sucesso?
Uma vez, duas peças minhas foram
vaiadas no Municipal do Rio: Senhora dos Afogados e Perdoa-me por me
traíres. Certa, certíssima a reação da
plateia. Ofendida, reagia. Humilhada,
esperneava. Eu próprio tive vontade
de vaiar também. Porque o que estava
projetado no palco era a face horrenda de todos nós, inclusive a minha.
Mas, depois, cada um partiu com a
feia tristeza, a inconsolável humilhação do condenado. A grande vaia é
mil vezes mais forte, mais poderosa,
mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem.

para que não o sejamos. Ele realiza
a miséria inconfessa de cada um de
nós. E, no teatro, que é mais plástico, direto e de um impacto mais
puro, esse fenômeno de transferência torna-se mais válido. Para salvar
a plateia, é preciso encher o palco
de assassinos, de adúlteros, de insanos e, em suma, de uma rajada de
monstros. São os nossos monstros,
dos quais eventualmente nos libertamos, para depois recriá-los.
Antes de partir, deixe-nos
uma mensagem...
Os que choram pouco, ou não choram nunca, acabarão apodrecendo
em vida. A causa de todas as doenças, sejam físicas, sejam psíquicas, é
a impotência de sentimento. Desde
o câncer no seio até a brotoeja, tudo
é falta de amor.

1 Assim se autodefinia o próprio Nelson Rodrigues (1912 – 1980), um dos maiores dramaturgos brasileiros de todos os tempos. Além de romancista, contista, cronista e jornalista, Nelson
foi um inspirado frasista, conhecido por suas
tiradas polêmicas. Cada uma das respostas desta
entrevista ficcional foi composta por pensamentos do homenageado, extraídos, em sua maior
parte, do livro Flor de obsessão: as 1.000 melhores frases de Nelson Rodrigues (1997), organizado pelo jornalista Ruy Castro. A seleção de frases

Qual o papel e a importância da
ficção para a humanidade?
A ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil,

feita por Castro é formada, principalmente, por
fragmentos integrantes dos escritos de Nelson,
publicados em dezenas de jornais, ao longo de
mais de três décadas.
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Biblioteca do TJERJ promove debates sobre
temas relevantes durante edições do
projeto ‘Café com Conhecimento’

U

m debate informal, onde palestrantes e demais participantes refletem sobre
um tema atual e trocam ideias e experiências. Assim foi idealizado o projeto
“Café com Conhecimento” pela Biblioteca do TJERJ, atualmente em sua 3ª edição. “Queríamos uma forma de disseminar o c onhecimento jurídico para toda
a comunidade do Tribunal, de uma maneira leve e descontraída”, conta Raquel
Rubim, diretora do Departamento de Gestão de Acervos Biliográficos (DEGAB)
da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (DGCON).
Os encontros são marcados para o horário da tarde, no Salão dos Magistrados da Biblioteca do TJERJ, e contam sempre com um convidado, que
discorre acerca de um tema pré-determinado. O evento oferece 30 vagas, e a
presença de poucos participantes cria um ambiente aconchegante, facilitando a interação.
A primeira edição do projeto foi promovida ainda em 2011, com a presença do desembargador Alexandre Câmara, que
apresentou o tema “Novo Código de Processo Civil”. O segundo encontro, conduzido pela juíza de Direito Thelma Araújo
Esteves Fraga, em agosto de 2012, teve como tema “Reinserção Social - um compromisso com o futuro” (leia mais sobre
o projeto na página 14). A magistrada compartilhou sua experiência como idealizadora e coordenadora do “Projeto Grão”,
uma iniciativa que busca a ressocialização
de egressos do sistema prisional. Beneficiados pelo projeto também compareceram
e deram seus depoimentos, emocionando
todos os presentes.
A edição do “Café com Conhecimento” realizada em outubro trouxe uma inovação: a parceria
com a Revista Jurídica Eletrônica do TJERJ, produzida pelo Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento. O desembargador
Jessé Torres, autor do artigo “Controle Judicial
de Políticas Públicas”, edição n. 3 de 2012 da
Revista Jurídica, abordou o tema, também, no
projeto. “Esse tipo de debate é essencial. Precisamos, cada vez mais, discutir nosso destino
como sociedade, como país, como pessoas”,
afirmou o magistrado.
A segunda edição do Café com Conhecimento foi conduzida pela juíza de Direito Thelma Araújo Esteves Fraga

Na edição de dezembro, será abordado o tema
“Judiciário e Redes Sociais”, tema da edição n. 2 da Revista Jurídica eletrônica do TJERJ, em que o Juiz Flávio Citro Vieira de Mello
discorreu sobre o papel fundamental do Judiciário como garantidor dos princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
Pretende-se a cada nova Revista Jurídica disponibilizada, organizar uma edição do Café com Conhecimento onde será debatido o assunto em pauta. A DGCON constituirá um acervo de memória, por meio do registro audiovisual dos encontros, que
será incorporado ao acervo do Museu da Justiça, com a finalidade de contribuir para a disseminação do conhecimento, além
da preservação e divulgação da memória do Judiciário fluminense.
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O Acordo Ortográfico e o Direito (5)
O

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado em
Lisboa, em 12 de outubro de 1990, foi promulgado pelo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da
assinatura e publicação do Decreto nº 6.583/2008. De acordo
com o art. 2º do referido decreto, a implementação das novas regras obedeceu ao período de transição, iniciado
em 1º de janeiro de 2009, e que se encerrará no próximo
dia 31 de dezembro de 2012.
Embora as novas normas tenham alterado, segundo os especialistas, menos de 1% das palavras utilizadas pelos brasi-

leiros, algumas palavras e expressões do universo do Direito
sofreram mudanças. A revista Interação prossegue na divulgação dessas modificações, alerta os operadores do Direito sobre as palavras e expressões que não foram alteradas,
bem como divulga as palavras e expressões que ainda não
constam no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa
(VOLP), elaborado pelo Setor de Lexicografia da Academia
Brasileira de Letras (ABL), sob a orientação do Professor
Evanildo Bechara. O VOLP pode ser acessado gratuitamente por meio do endereço “http://www.academia.org.br/
Home>Nossa Língua>Busca no Vocabulário”.

Palavras E EXPRESSÕES alteradas:

Palavras E EXPRESSÕES INalteradas:

proativo > pró-ativo ou proativo

pró-forma

pré-delinqüente > pré-delinquente

pró-labore

paranóico > paranoico

queixa-crime

quase-contrato > quase contrato

quota-parte ou cota-parte

Máximas & Sentenças
Da Justiça

“Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta;
como manto e diadema era a minha justiça.” Jó 29, 14
***
“É necessário conhecer-se a si mesmo. Ainda quando isso não
servisse para encontrar a verdade, pelo menos serve para regrar a
própria vida, e nada há de mais justo.”Pensamentos, Blaise Pascal
***
“Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que
penso, com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer,
com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também
se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre
rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho
incerto da vida, que o mais importante é o decidir.” (Cora Coralina)
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Fonodialogando

Alterações da linguagem
e fatores orgânicos
Mariângela Stampa
Doutora em Fonoaudiologia
pela Universidad Museo
Social Argentino;
Especialista em
Linguagem-C.F.Fa;
Pós-Graduada em
Patologias da Voz-UNESA.

N

a prática fonoaudiológica, é comum ouvir famílias e profissionais com dúvidas
quanto à boa evolução ou não do desenvolvimento da criança, no que concerne à área
da comunicação oral e escrita.
Nesta breve abordagem, irei deter-me em
algumas dificuldades relacionadas à linguagem oral e escrita, que comumente
estão presentes na relação de causa/efeito
a fatores orgânicos.

É fato que a linguagem oral é anterior à
linguagem escrita, e assim podemos observar de forma clara que o início da segunda tem forte influência da primeira, isto
é, as crianças inicialmente escrevem com
grande apoio na oralidade. É comum encontrar “escritas” como: “Eu durmi cedu”,
“Tá na hora du almoçu”, nas séries iniciais.
A consciência fonológica (consciência dos
sons da fala) e domínio articulatório são
“ferramentas” fundamentais.
Cito um exemplo corriqueiro. Duas crianças
estão brincando e, em determinado momento, uma delas diz: “Olha a balata”. A criança
imediatamente diz: “Não é balata, é balata”.
Ambas falam “balata”, mas a segunda reconhece a sonoridade /r/ na palavra, mesmo
não sabendo articular o fonema. É por isso
que, em alguns casos, crianças que falam
inadequadamente não transpõem seus erros
para a escrita, embora isso seja mais incomum que o oposto.
Devemos, então, concluir que o reconhecimento de traços fonêmicos e uma
pronúncia correta de todos os fonemas
durante a alfabetização são fundamen-
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tais para que a criança consiga, paulatinamente, desenvolver, de forma satisfatória,
esse processo. Portanto, a ocorrência de
trocas (/p/ por /b/, /f/ por /v/, /t/ por /d,
etc.), omissões (cavalo por avalo), acréscimos (carta por carata), inversões (acordou
por arcodou) e distorções (sapato por chapato) na fala podem levar a alterações na
leitura e na escrita.
Fatores orgânicos podem somar-se ou até
mesmo serem causas de muitas trocas e/ou
dificuldades na linguagem oral, na escrita
e na leitura. Exemplos muito comuns: baixa de visão, desvios e alterações ortópticas,
alterações do processamento auditivo central, otites, amigdalites de repetição, gripes
constantes que podem ocasionar acúmulo
de secreção no conduto auditivo, nos seios
da face, debilidade física, etc., culminando em má percepção auditiva, dificuldades
respiratórias, falhas na atenção e concentração para atividades diversificadas, incluindo certamente o contexto da sala de
aula, entre outras, colocando em risco o
sucesso do processo escolar.
Ressalto que em adultos a ausência de
dentes, a alteração da arcada dentária e a
mastigação inadequada, além dos fatores
citados anteriormente, também podem ser
fatores etiológicos.
Pais e professores devem estar atentos a
essas questões, no contexto do lar e da
escola, promovendo como resultado final
não somente um bom aproveitamento escolar, mas certamente uma melhor qualidade de vida dos pontos de vista social,
afetivo e emocional.

Psicologia Jurídica

“Diz pro meu pai que o
meu pai é meu pai?”
P

aulinho, 8 anos, filho biológico de Paulo, porém criado desde
os 2 anos por Antonio - companheiro da mãe -, a quem a criança chamava de “pai”. Após o falecimento da mãe em acidente
automobilístico, quando Paulinho tinha sete anos, Paulo ingressou
em juízo com o pedido de guarda, a qual foi deferida em sede de
antecipação de tutela. E assim, Paulinho mudou de casa, de escola, de cidade.. Ficou 10 meses sem ter contato com Antonio, até o
dia em que a família foi encaminhada ao Núcleo de Psicologia das
Varas de Família da Capital para Avaliação Psicológica, ocasião em
que o menino, chorando e denotando intenso sofrimento, pediu
ajuda à psicóloga que esta subscreve, pronunciando as palavras
que intitulam este texto, na tentativa de convencer o pai biológico
de que o pai socioafetivo era uma pessoa que ele amava e com
quem gostaria de voltar a conviver.
Por trás do litígio, está a pergunta sobre qual tipo de paternidade
tem maior importância. As opiniões se dividem, seja na mídia, seja
nos tribunais. Há quem diga que o “verdadeiro” pai é o biológico,
por ser o vínculo de sangue muito importante nas relações. Há
quem diga que só existe a paternidade socioafetiva, gênero das
espécies biológica e não biológica, já que o que importa mesmo
é o vínculo de afeto na construção das relações. Fato é que o
ordenamento jurídico brasileiro admite a paternidade como cláusula aberta, não havendo na Constituição de 1988, tampouco na
lei infraconstitucional, qualquer alusão a qual tipo de paternidade tem maior relevância. Apesar de presumir o estado de filiação
do filho, nascido na constância do casamento, e do pai registral
(artigos 1.597 e 1.603, do Código Civil), o mesmo diploma legal
repete, no artigo 1.596, o teor do art. 227, § 6º, da Constituição,
que veda qualquer tipo de discriminação sobre a origem da filiação. Logo, ao lado das formas clássicas da lei admitir a filiação por
consanguinidade, por adoção e por inseminação artificial heteróloga, a posse do estado de filho é também, hoje, um estado não
só fático, mas jurídico. “Posse do estado de filho” é o termo que
a doutrina utiliza para referir-se ao sentimento que une o filho ao
pai, um estado subjetivo, em consonância com a posse do estado
de pai, que é o modo como o homem se posiciona em face do
filho, ainda que não seja o seu genitor, surgindo dessa relação a
denominada paternidade socioafetiva.
A questão da paternidade biológica é realçada na mídia, frequentemente, envolvendo casos de filhos desconhecidos de
pais notáveis, que pretendem alçar o estado de filho através do
exame de DNA. Mas, repita-se, essa não é a única fonte de pa-

ternidade, nem mesmo a mais
importante. Os deveres da paternidade não se resumem nos
alimentos, também abrangem
a afetividade e o cuidado. Ainda que entre pai e filho haja
Glicia Barbosa
desafeto, a lei impõe o dever
recíproco de cuidado, com de Mattos Brazil
base no princípio da dignida- Psicóloga do TJERJ;
de humana e no princípio da Membro do Fórum Permanente
solidariedade, expressos nos
de Direito de Família da EMERJ
artigos 3º, I, e 229, da Constie professora da ESAJ
tuição. O cuidado é um corolário da afetividade, e foi alçado
a um princípio geral do direito. O STJ, recentemente, reconheceu
direito à responsabilidade civil por abandono afetivo, cujo fundamento da decisão foi a falta de cuidado, confirmando a posição
do cuidado como valor jurídico, e reforçando a ideia de que a
paternidade fundada na convivência e no afeto importa tanto
quanto as outras origens de paternidade.
A migração da paternidade socioafetiva, de fenômeno social a
uma categoria própria tratada na legislação, é recente. Entretanto,
na Psicologia, a ideia de paternidade desligada da biologicidade é
um fenômeno secular. Sigmund Freud, já no final do século XIX,
falava de um pai simbólico que podia não coincidir com o pai da
realidade. Para Freud, o pai simbólico era uma função, uma posição exercida por terceiro estranho à relação mãe-filho. A finalidade dessa função era fazer com que a criança percebesse que ela
não pode tudo o que deseja, e a mãe, de que a criança não é seu
objeto. A questão “O que é um pai?” foi lançada naquela época,
e permanece sem resposta satisfatória até os dias atuais, pois a
questão transcende conceitos sociais e legais limitadores.
É possível que a criança tenha mais de um pai, sem que isso, necessariamente, gere-lhe problemas emocionais. Do ponto de vista psicológico, o que importa para o desenvolvimento saudável é
que a criança possa ter a liberdade para fazer suas escolhas afetivas e eleger quem ela quer chamar de “pai”, justamente porque
ela se sente, em face desse pai, filho. A paternidade biológica e
a não biológica podem coexistir, sem problemas. Freud explica.
Alguém pode dizer para o pai do Paulinho que o pai do Paulinho é importante para o Paulinho?
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Aconteceu...
Salas de Audiências para Depoimento Especial
de Crianças e Adolescentes

Foto: Carla Antonetti

O presidente do TJERJ inaugurou duas Salas de Audiências para Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes. A primeira, em outubro,
no Fórum Central da Capital, e a segunda, em novembro, no Fórum
Regional de Madureira. Os novos espaços serão destinados às oitivas
de crianças e adolescentes, com gravações em vídeo feitas por profissionais capacitados em técnicas de entrevistas investigativas. No evento
de outubro, o presidente Manoel Alberto falou sobre o trabalho das
assistentes sociais Marleci Hoffmeister e Vânea Maria Visnievski, vindas
do Rio Grande do Sul para realizar na Justiça fluminense o curso “Capacitação em entrevista forense para a coleta de depoimento especial de
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual”: “Elas me alertaram
para a necessidade desta sala para que as crianças prestem depoimentos sem traumas”, afirmou o desembargador.

‘Justiça Itinerante’ chega ao município de 
Quatis e ao bairro de Jardim Gramacho,
no município de Duque de Caxias
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Foto: Luís Henrique Vicent

O desembargador Manoel Alberto inaugurou, em outubro, o programa “Justiça Itinerante” no município de Quatis. O atendimento é feito
em um ônibus que funciona como um cartório, com a presença de
um juiz, um promotor e um defensor público, além de funcionários
do TJERJ, resolvendo questões nas áreas de Família; Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso; Juizados Especiais Cíveis e Registro Civil
das Pessoas Naturais. No mesmo mês, o programa foi inaugurado
no bairro de Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias.
Na ocasião, o presidente Manoel Alberto ressaltou que, em sua gestão, o TJERJ ganhou seis novos ônibus, adquiriu dois e recebeu dois
caminhões, aumentando para 15 o número de veículos da frota para
atender o “Justiça Itinerante”: “Viemos ampliar a possibilidade de a
população exigir os seus direitos”, declarou.

TJERJ sedia 93º Encontro do Colégio
Permanente de Presidentes de
Tribunais de Justiça do B
 rasil
O TJERJ sediou, em outubro, a abertura do 93º Encontro do
Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do
Brasil. A entidade, que comemora seu 20º aniversário, tem o
objetivo de defender os princípios e funções institucionais do
Poder Judiciário brasileiro, sobretudo no âmbito dos tribunais
estaduais. Ao abrir o encontro, o desembargador Manoel Alberto cumprimentou os convidados e declarou que o Colégio
Permanente é um espaço para a troca de experiências e ensinamentos, e que o evento é de extrema importância para os rumos
da magistratura nacional.

Justiça fluminense lança cartilha sobre
direitos e deveres do consumidor
Com o objetivo de esclarecer o cidadão, usando uma linguagem simples e objetiva, sobre os principais pontos do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), o TJERJ, em parceria com as Organizações Globo,
lançou, no mês de outubro, a cartilha “Direitos e Deveres do Consumidor”. A cartilha orienta os cidadãos sobre os princípios do CDC;
direitos individuais e coletivos; oferta e publicidade enganosa e abusiva; contratos e cláusulas abusivas; produtos e serviços defeituosos;
acidentes de consumo; cadastros restritivos de crédito e crimes de
consumo, além de fornecer uma relação de endereços e telefones
úteis. “Este é o resultado de mais uma união entre o Poder Judiciário
e certos órgãos da sociedade. Somente através da união entre instituições e pessoas é possível fazer um bom trabalho”, declarou, na
ocasião, o presidente Manoel Alberto.
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Tribunal de Justiça inaugura nova Central de
Indexação e Digitalização
Em novembro, foram inauguradas as novas instalações da Central
de Indexação e Digitalização do Tribunal de Justiça do Rio. A Central faz parte da Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
(DGJUR), e é responsável pela conferência e correção da digitalização dos processos eletrônicos da 2ª Instância, bem como pela indexação de documentos. Todas as iniciais e as apelações criminais
da 2ª instância já estão digitalizadas. As Câmaras Cíveis também
estão digitalizando e indexando seus processos, a começar pela
5ª Câmara Cível. Em futuro próximo, pretende-se que todo o funcionamento das Câmaras Cíveis, inicialmente da 1ª à 5ª, ocorra
integralmente por intermédio da digitalização.

Foto: Flavio Porto
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Foto: Rosane Naylor

EMERJ sedia seminário internacional

Programa de Despoluição da Baía de Guanabara
foi tema de palestra na ESAJ
Como parte das ações do TJERJ, com o objetivo de promover a
conscientização quanto a questões relacionadas ao meio ambiente, o “Programa de Despoluição da Baía de Guanabara” (PDBG)
foi tema de palestra realizada, em outubro, na Escola de Administração Judiciária (ESAJ). O palestrante, juiz Ricardo Coimbra da
Silva Starling, da 13ª Vara de Fazenda Pública da Capital, discorreu
sobre o desafio que se apresenta ao Judiciário, quando este se
vê diante da necessidade de decidir sobre os rumos das políticas
públicas. O magistrado atuou em ação civil pública movida pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Estado e a
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) com o objetivo
de condenar os réus a cumprir os prazos previstos no programa,
que foi estabelecido em 1994.
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Foto: Flavio Porto

Em comemoração ao Ano do Brasil em Portugal, foi realizado, em outubro, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ),
o “Seminário Brasil–Portugal: Soluções Extrajudiciais e Judiciais de Demanda de Massa”, que abordou as semelhanças dos sistemas jurídicos
de ambos os países, sobretudo no que se refere ao tratamento dispensado por estes às chamadas demandas de massa. Durante o evento,
discutiu-se a importância do Código de Defesa do Consumidor como
instrumento na defesa da cidadania e o papel fundamental das ações
coletivas. O juiz de Direito do TJERJ e conselheiro do CNJ, José Guilherme Vasi Werner, foi o primeiro a palestrar, falando sobre os maiores
litigantes do Brasil e as agências reguladoras. Na ocasião, o professor
Mario Frota, representante de Portugal, foi convidado a integrar como
membro o Fórum Permanente de Direito do Consumidor do TJERJ.

Foto: Luís Henrique Vicent

Presidente do TJERJ é homenageado com
a Medalha Helena Antipoff

Recentemente, o presidente Manoel Alberto foi homenageado pela Sociedade Pestalozzi do Brasil, com a Medalha Helena
Antipoff. O embaixador da entidade, Sergio Nogueira Lopes,
fez a entrega da medalha e declarou: “Com esta comenda, a
Pestalozzi homenageia as instituições e personalidades que
trabalham em prol da educação especial”. Helena Antipoff
foi pioneira na introdução da educação especial no Brasil e
fundadora da Sociedade Pestalozzi.

Desembargadora Leila Mariano recebe menção
honrosa no Prêmio Innovare
O Prêmio Innovare, uma das principais condecorações da Justiça brasileira,
apresentou, em novembro, a sua nona edição, no Supremo Tribunal Federal
(STF), com a presença de nomes consagrados do Judiciário brasileiro, como
os ministros Carlos Ayres Britto, Luiz Fux e Ives Gandra Martins Filho, entre
outras autoridades. A diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado
do Rio de Janeiro (EMERJ), desembargadora Leila Mariano, recebeu
menção honrosa do Innovare com o projeto “Mediação Escolar”. Em
2011, a magistrada organizou um curso de mediação de conflitos escolares
para educadores fluminenses, na EMERJ. A primeira turma contou com
especialistas ingleses e argentinos, que discutiram os efeitos do bullying no
ambiente escolar. Atualmente, mais de 200 educadores já passaram pelos
bancos da Escola, entre profissionais da rede privada e da estadual.

ABATERJ realiza o VIII Festival de Talentos
Em seu contínuo propósito beneficente, a ABATERJ promoveu
o VIII Festival de Talentos, evento cultural que valoriza, incentiva e divulga os talentos musicais dos servidores e amigos do
Tribunal. Os premiados com as 1ª, 2ª e 3ª colocações, que receberam, respectivamente, R$3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, foram
Flávia Santos (conciliadora da 3ª Vara de Família de Madureira), Luiz Cláudio (ascensorista terceirizado em atuação no Fórum Central) e Cássia Crespo (estagiária de Direito da 2ª Vara
de Família de Duque de Caxias). O encerramento do evento
teve como atração o show do cantor Leo Jaime, cujos ingressos
o público obteve mediante a doação de uma lata de leite em
pó. A arrecadação foi destinada aos assistidos pela instituição.
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Aconteceu

Participe!
A revista Interação quer ouvir você!

A

revista Interação está mudando! Para
despertar ainda mais o interesse dos leitores, estamos ampliando o leque de temas
da seção cultural, que, a partir desta edição,
tem coluna destinada à literatura, teatro, música e artes em geral.

da seção A
 conteceu, um resumo das realizações do TJERJ no período compreendido
entre duas publicações.

E a reformulação não envolve somente o conteúdo! A Revista passa por uma modernização de seu aspecto gráfico, com o intuito de
Outra novidade é o espaço Máximas & Senten- conceder maior dinamismo à publicação.
ças, composto por seleção de aforismos, ou seja,
Estamos em processo de mudança e quereprovérbios literários de autoria diversa.
mos a sua participação! A equipe está pronAs experiências profissionais dos juízes e de- ta para receber sugestão de matérias, crítisembargadores dividirão espaço, no Perfil, cas ou contribuições, para que o nome Intecom opiniões e preferências pessoais.
ração se faça cada vez mais presente. Basta
As inovações se iniciaram na edição ante- enviar um email para: revistainteracao@tjrj.
rior da revista, nº 44, com a introdução jus.br ou anac@tjrj.jus.br. Participe!
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Fazendo Jus
Foto: Carla Antonetti

Equipe da Divisão de Artes Gráficas (DGLOG/DIAGR)

Equipe do Departamento de Gestão de Acervos Bibliográficos (DGCON/DEGAB)
Foto: Daniel Ferreira

Equipe da Assessoria de Cerimonial (GABPRES/ASCER)

Foto: Carla Antonetti

Equipe do Departamento de Sistemas de Informação (DGTEC/DESIS)
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Fazendo Jus
Foto: Flavio Porto

Equipe do Departamento de Fiscalização de Obras (DGENG/DEFOB)
Foto: Carla Antonetti

Equipe da Escola de Administração Judiciária (DGPES/ESAJ)
Foto: Carla Antonetti

Equipe da Diretoria Geral de Apoio ao Segundo Grau de Jurisdição(DGJUR)

Foto: Carla Antonetti

Equipe do Departamento de Relacionamento com o Usuário (DGTEC/DERUS)
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